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f Jntuk menjadi guru tentunya diperlukan berbagaikompetensi. Kompetensi
\-,/ guru umumnya terdapat empat hal, yaitu kompetensi pedagogis, kompe-
tensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kom_
petensi-kompetensi ini tentunya yang menjadikan guru semakin profesional.
Hal itu karena guru tidak hanya sebatas melakukan pengajaran pada ruang_
ruang kelas, namun juga implementasi dari kompetensi yang dimilikinya di
ranah publik secara luas.

Dasar-dasar kemampuan atau pengetahuan yang wajib diketahui oleh
seorang guru di dalam kelas adalah mengetahui berbagai pendekatan dan
model pembelajaran; bahan ajar dan sumber belajar; kurikulum; silabus dan
RPP; serta keterampilan dasar mengajar. Buku ini berisi tentang pembahasan
mengenai apa saja dasar-dasar kompetensi maupun pengetahuan yang wajib
diketahui dan dilakukan oleh seorang guru.
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KOMPETENSI DAN KODE
ETIK GURU

A. PENGERTIAN KOMPETENSI
Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan
Nasional, undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2oo5 tentang standar Nasional
Pendidikan menyatakan pendidik adalah pendidik profesional. untuk itu,
agar menjadi pendidik maka harus memiliki kualifikasi akademik minimal
sarjana atau Diploma IV (sl/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi
sebagai agen pembelajaran.

Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembel_
ajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi
sosial, dan kompetensi profesional. Hal ini nantinya dibuktikan dengan
sertifikat pendidik seperti dijelaskan dalam undang-Undang No. 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 yang berbunyi:

" Selain daripada itu dahm Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru
dan Dosen pada Pasal 8 yang berbunyi 'Guru wajib memiliki kualifikasi
akademik, kompetensi, sertifikat pendidil<. sehat jasmani dan rohani, serta
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,,.

Semangat dari pasal ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidik
itu sendiri, serta berusaha lebih menghargai profesi pendidik. Dengan
sertifikasi ini maka diharapkan profesi pendidik lebih dihargai dan dapat
meningkatkan mutu pendidik di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai langkah
agar para pendidik menjadi tenaga profesional.

Kompetensi berasal dari kata competency (bahasa Inggris) yang memiliki
arti ability (kemampuan), capability (kesanggupan) , proficiency (keahlian),
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qualifcation (kecakapan), eligibility (memenuhi persyaratan)' readiness

(kesiapan), skill (kemahiran), dan adequencT (kepadanan) (Marshal' 1994)'

Menurut Uzer Usman (1997), kompetensi adalah suatu hal yang meng-

gambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik kualitatif maupun

kuantitatif. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampJan, dan nilai-nilai

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara kon-

sisten dan terus-menerus sehingga memungkinkan seseorang untuk menjadi

kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai

dasar untuk melakukan sesuatu (Depdiknas' 2003).

Ada beberapa unsur yang terkandung dalam kompetensi, Gordo menje-

laskan beberapa ranah dalam konsep kompetensi: l) pengetahuan, kesadaran

dalam kognitif; 2) pemahaman, kedalaman kognitif dan afektif individu; 3)

kemampuan, sesuatu yang dimiliki peserta didik untuk melaksanakan tugas

yang dibebankan kepadanya; 4) nilai, standar perilaku yang telah diyakini

dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang; 5) sikap, perasaan

atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar; 6) minat' kecen-

derungan seseorang untuk melakukan perbuatan (Mulyasa, 2005)'

Pengertian kompetensi dalam hal ini adalah memandang kompetensi

sebagai hasil pembelajaran dalam perspektif pendidikan, yang mencakup tiga

aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Sebagai karakteristik

individu yang melekat, kompetensi merupakan bagian dan kepribadian individu

yang relatif dan stabil, dapat dilihat, serta diukur dari perilaku individu yang

bersangkutan di tempat kerja atau dalam berbagai situasi. |ordan, carlile, and

stack (2008: 203) membedakan antara kompetensi dan kompeten. Kompetensi

adalah kemampuan dalam melakukan seperangkat tugas yang membutuhkan

integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap' sedangkan kompeten meru-

pakan kemampuan melakukan peran secara efektif dalam suatu konteks'

Kompetensi menurut Harris (1995: 20) adalah "The possession and

development of suficient skills, appropriate attitudes and experience for suc-

cessfull performance in life roles". Sedangkan menurut Spencer and Spencer

( 1993: 9) kompetensi adalah:

Anunderlyingcharacteristicofanindifidualthatiscausallyrelatedto
criterion-referenced effective and/or superior performance in a job or situation'

underlying characteristic means the comPetency is a fairly deep and enduring

part of a person\ personality and can predict behavior in a wide variety of
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situations and job tasks. causally rerated means that a competency causes
or predicts behavior and performance. criterion-referenced means that the
coffipetency actually predicts who does something well or poorly, as measured on
a specifc criterion or standard.

Secara lebih rinci Spencer & Spencer (1993: 9-rl) memerinci ada lima
dimensi dalam kompetensi, yakni: r) motif (motive); 2) pembawaa n (trait);3)
konsep diri (self-concept); 4) pengetahua n (knowled.ge); dan 5) keterampilan
(skill). Spencer & Spencer menyebutnya sebagai model gunung es (the iceberg
model) ataru model inti dan permukaan (sentral and surface competencies).

The lceberg Model

Visible

Hidden

Surface: Core Personality
Most difficult to
developed

Snrnbel: Spen.zr, 199j

Gambar 1.1 Model Gunung Es Kompetensi lnti dan permukaan

Most easily
developed

Trait,
Motive

Self concept

Values

ski

Knowledge

knowledge
ski
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Pada model ini Gambar 1.1 dijelaskan bahwa dimensi pengetahuan
dan keterampilan bersifat tampak di permukaan (surface) dan lebih mudah
dikembangkan melalui pembelajaran (teachabte). pembelajaran dan latihan
merupakan cara yang paling efektif untuk menumbuhkembangkan dimensi.
Sebaliknya, dimensi motii pembawaan, serta konsep diri merupakan dimensi
mendasar dan lebih sulit dikembangkan baik melalui pelatihan maupun
pembelajaran (n on - teachable).

Skill dan knopledge sering disebut hard skills, sedangkan sef concept, traits
dan motives disebut sol skills. Dalam menghadapi era global dengan akselerasi
yang cepat maka diperlukan tenaga kerja yang tidak hanya mempunyai
kemampuan untuk bekerja dalam bidangnya (hard skills), namun juga sangat
penting untuk menguasai kemampuan menghadapi berbagai perubahan, serta

Self concept
Trait

Motive



memanfaatkan perubahan itu sendiri (sofi skilk). Dengan demikian, menjadi

tantangan pendidikan untuk mengintegrasikan kedua macam komponen

kompetensi tersebut secara terpadu dan tidak berat sebelah' agar mampu

menyiapkan SDM berkualitas yang memiliki kemampuan bekerja dan ber-

kembang di masa dePan.

Association Education (2000) mendefinisikan bahwa competency refers

to an individual\ demonstrated knowledge, skills, and abilities performed to a

specific standard. Pengertian standar kompetensi menurut Gonezi (1992:226)

adalah i{ standard (or competency standard) is a minimum accePtable level

of performance in a area of competence". Standar kompetensi adalah tingkat

kinerja minimal atau terendah yang dituntut oleh bidang kompetensi teltentu.

Hard competencT adalah jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemam-

puan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Dengan kata lain, kompetensi

berkaitan dengan seluk-beluk teknis yang berkaitan dengan pekerjaan yang

ditekuni.

B. STANDAR KOMPETENSI GURU

Standar kompetensi guru adalah ukuran untuk mendapatkan pendidik yang

baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi

dan tujuan sekolah pada khususnya serta tujuan pendidikan pada umumnya'

Untuk menilai kompetensi pendidik secara profesional terdapat beberapa

indikator berikut.

1. Mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik'

2. Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tePat'

3. Mampu bekerja untuk rnewujudkan tujuan pendidikan di sekolah'

4. Mampu melaksanakan peran dan fungsi pembelajaran di kelas'

Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan' dan

perilakuyangharusdimiliki,dihayati,dandikuasaiolehguruataudosendalam
melaksanakan tugas keprofesionalan (Mulyasa; 2009)' Selain itu' kompetensi

guru juga merupakan perpaduan antara kemampuan personal' keilmuan'

teknologi, sosial, dan spiritual yang secara bersama-sama akan membentuk

profesi guru. Kompetensi tersebut meliputi Penguasaan materi' pemahaman

ie.hadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik' serta pengembangan

pribadi dan profesionalisme'
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Penguasaan materi meliputi pemahaman karakteristik dan substansi ilmu
sebagai sumber pembelajaran, pemahaman disiplin ilmu yang bersangkutan
untuk memverifikasi dan memantapkan pemahaman konsep yang dipelalari,
penyesuaian substansi dengan tuntutan kurikuler, serta pemaham.In mana-
jemen pembelajaran.

Pemahaman terhadap peserta didik meliputi berbagai karakteristik, tahap-
tahap perkembangan dalam berbagai aspekdan penerapannya (kognitif, afektif,
dan psikomotorik) dalam mengoptimalkan perkembangan dan pembelajaran.
Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik oleh para pendidik menjadi
prasyarat dalam memberikan pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan
yang sesuai dengan karakeristik peserta didik dan kebutuhan masing-masing
individu peserta didik.

Pembelajaran yang mendidik terdiri atas pemahaman konsep dasar proses
pendidikan dan pembelajaran, serta penerapannya dalam pelaksanaan
dan pengembangan pembelajaran. pengembangan pribadi dan profesio_
nalisme mencakup pengembangan intuisi keagamaan, kebangsaan yang ber_
kepribadian' sikap dan kemampuan mengaktualisasi diri, serta sikap dan
kemampuan dalam mengembangkan profesionalisme kependidikan.

Karakteristik guru yang profesional dapat dideskripsikan dan dijabarkan
sebagai berikut.

1. Tanggung Jawab Guru
Setiap pendidik harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang ber-
tanggung jawab dalam bidang pendidikan. Guru sebagai pendidik bertang_
gung jawab untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi
berikutnya sehingga terjadi proses konservasi nilai, karena melalui proses
pendidikan diusahakan terciptanya nilai-nilai baru (Mulyasa; 200g). Tanggung
jawab guru dapat dijabarkan ke dalam sejumlah kompetensi yang lebih khusus
seperti uraian di bawah ini.

a. Thnggung jawab moral, bahwa setiap guru harus mampu menghayati
perilaku dan etika yang sesuai dengan moral pancasila dan mengamal_
kannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah, bahwa setiap guru
harus menguasai cara belajar mengajar yang efektif, mampu mengem_
bangkan kurikulum, silabus, dan Rencana pelaksanaan pembelajaran

Bab 1 Kompetensi dan Kode Etik Guru 5



(RPP), melaksanakan pembelajaran yang efekti( menjadi model bagi

peserta didik, memberikan nasihat, melaksanakan evaluasi hasil belajaa

dan mengembangkan kemampuan peserta didik'

c. Tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan, bahwa setiaP guru harus

turut serta mensukseskan pembangunan yang harus kompeten dalam

membimbing, mengabdi, dan melayani masyarakat'

d. Tanggung jawab dalam bidang keilmuan bahwa setiap guru harus turut

serta memajukan ilmu, terutama yang menjadi spesifikasinya dengan

melaks anakan peneltian dan pengembangan'

2. Peran dan Fungsi Guru
peran dan fungsi guru berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di

sekolah. Di antara peran dan fungsi guru tersebut adalah sebagai berikut.

a. Sebagai pendidik dan pengajar maka setiap guru harus memilikikestabilan

emosi, selalu ingin memajukan peserta didik, bersikap realistis' jujur' dan

terbuka, serta peka terhadap perkembangan yang terutama dalam bidang

inovasi pendidikan.

b. Sebagai anggota masyarakat maka setiap guru harus pandai bergaul dengan

masyarakat. Untuk itu, guru harus menguasai psikologi sosial atau memi-

liki pengetahuan tentang hubungan antarmanusia'

Stmber: https:/ / www.dadang jsn.com/2u 5/o3/ ospek-komP'trnsi€uru1ang-diujikan'htui

..GURU YANG PROFES!ONAL''

Bertakwa,
Beriman

K. Pedagogik
Menguasai

Menguasai
llmu agama

Mampu memberi
"Motivasi"

Memiliki K.
Kepribadian

GURU PROFESIONAL

K. Profesional
Menguasai

Menguasai
K. Sosial
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c. Sebagai pemimpin maka setiap guru harus memiliki kepribadian, me_
nguasai ilmu kepemimpinan dan prinsip hubungan antarmanusia.

d. Sebagai administrator maka setiap guru akan dihadapkan pada berbagai
tugas administrasi yang harus dikerjakan di sekolah sehingga seorang
guru harus memi-liki pribadi yang jujur, teliti, serta memiliki strategi dan
manajemen pendidikan.

e. Sebagai pengelola pembelajaran maka setiap guru harus mampu dan
menguasai berbagai metode pembelajaran dan memahami situasi belajar
mengajar di dalam maupun di Iuar kelas.

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Guru

I Mendidik, mengajar,
membimbing, melatih

1. Sebagai pendidik 1.'l - Mengembangkan potensi/
kemampuan dasar peserta didik.

'l.2. Mengembangkan kepribadian
peserta didik.

1.3. Memberikanketeladanan.
1.4. Menciptakansuasana

pendidikan yang kondusif.
2. Sebagai pengajar 2.1.

2.3

Merencanakan pembelajaran.
Melaksanakan pembelajaran
yang mendidik.
Menilai proses dan hasil
pembelajaran.

3. Sebagai pembimbing

4. Sebagai pelatih

5. Sebagai pengembang
program

5.1 Membantumengembangkan
program pendidikan sekolah
dan hubungan kerja sama intra
sekolah.

6. Sebagai pengelola
program

6.1 Membantu secara aktif dalam
menjalin hubungan dan kerja
sama antarsekolah dan
masyarakal.

lll. Mengembangkan
keprofesionalan

7.1 Melakukan upaya-upaya untuk
meningkatkan kemampuan
profesional.

Sul,)ber: Ditjefl Dikti P2TK, 2OO4
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3 1. Mendorong berkembangnya
perilaku positif dalam
pembelajaran.

3.2. Membimbing peserta didik
memecahkan masalah dalam
pembelajaran-

4.1. Melatih keterampilan-keteram-
pilan yang diperlukan dalarn
pembelajaran.

4.2. Membiasakan peserta didik
berperilaku positif dalam
pembelajaran.

ll- Membantu penge-
lolaan dan pengem-
bangan program
sekolah

7. Sebagai tenaga
profesional



Menurut PP RI No. 19 t2OO5 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal

28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki emPat ienis

kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian'

Dalam konteks ini maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kedaulatan

pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk pe-

rangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab, yang dimi-likl seorang

calon pendidik untuk memangku jabatan guru sebagai profesi'

Profesional terkait dengan kemampuan dalam memahami tugas, serta hal-

hal yang berkaitail dengan tugas-tugas tersebut secara lebih mendalam' Orang

yang tidak profesional tidak hanya mampu melaksanakan tugas pokoknya saja'

namun juga mampu melaksanakan hal yang terkait dengan keberhasilan tugas

pokoknya tersebut. Profesional dapat juga diartikan memiliki kara}:teristik

pemahaman teknik pekerjaan yang lebih baik dan lebih ldas. Lebih baik di sini

diartikan sebagai pemahaman yang mendalam, dan memahami keterkaitan

antara tugas-tugasnya dengan aspek-aspek lain yang berkaitan'

Seseorang dikatakan profesional apabila memiliki karakteristik sebagai

berikut: (a) memiliki komitmen yang kuat dan berjangka panjang terhadap

keahlian mereka, (b) memiliki loyalitas yang lebih tinggi terhadap pekerjaannya

daripada kepada pimpinannya, (c) selalu meningkatkan pengetahuan dan

keterampilannya sesuai dengan perkembangan zaman, dan (d) dalam bekerja

tidak terikat dengan jadwal regulernya. Untuk menjadi profesional diperlukan

pengetahuan yang relevan dengan bidang tugas yang digelutinya' Pengetahuan

ini didapat seorang guru dari pendidikan dan pengalaman'

Untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, efisien dan efektif'

seorang pendidik harus memenuhi Persyaratan kemampuan atau kompetensi

sebagai berikut.

a. Menguasai filsafat pendidikan termasuk di dalamnya kemampuan me-

nguasai konsep, teori' dan proses pendidikan'

b. Menguasai strategi belajar dan pembelajaran'

c. Menguasai ICT dan aplikasinya dalam proses pembelajaran untuk mendu-

kung penerapa n learning strategies yang dikembangkan oleh pendidik'

d. Menguasai psikologi perkembangan dan psikologi anak'

e. Menguasai berbagai teori belajar'

f. Memahami berbagai konsep pokok sosiologi dan antroPologi yang relevan

dalam proses pendidikan dan pertumbuhan anak
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g. Menguasai cara berpikir dan materi bidang studi tertentu, yang relevan
dengan tugasnya sebagai pendidik pada jenjang persekolahan tertentu.

h. Memahami administrasi pendidikan terutama tentang management of
learning dan peraturan yang berkenaan dengan profesi.

i. Menguasai visi, prosedur, dan keterampilan pengembangan kurikulum.
j. Memahami dan menguasai proses pendidikan nilai.
k. Memahami proses dan dampak globalisasi, serta implikasinya terhadap

proses pendidikan peserta didik
I. Memahami strategi enrichment yangberpengaruh terhadap proses pendi_

dikan peserta didik.
m. Memahami peran dan pengaruh aspek sosial, kultural, dan ekonomi ter_

hadap proses pendidikan.

Kompetensi bersifat personal dan kompleks, serta merupakan satu kesa_
tuan utuh yang menggambarkan berbagai potensi. potensi tersebut yang
mencangkup pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan nilai yang dimiliki
seseorang yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian_
bagian yang dapat diaktualisasikan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk
menjalankan profesi tersebut. ]adi, kompetensi guru dapat dimaknai sebagai
sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diwujudkan
dengan tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan
tugas sebagai agen pembelajaran. Undang-Undang Guru dan Dosen serta pp
No. 19 Tahun 2005 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi
pedagogik/metodologis, profesionalisme,sosial dan kepribadian. Berikut pen-
jabaran berbagai kompetensi tersebut.

a. KornpentensiPedagogik
Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
dikemukakan kompetensi pedagogik adalah "kemampuan mengelola pembel-
ajaran peserta didikl Kompetensi ini sebagai kompetensi pengelolaan pem-
belajaran. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan seorang guru
dalam merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan
interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan
penilaian.

Menurut |oni (1984:12), kemampuan merencanakan program belajar
mengajar mencakup kemampuan: (1) merencanakan pengorganisasian bahan-
bahan pembelajaran, (2) merencanakan pengelolaan kegiatan belajar-mengajar,
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(3) merencanakan pengelolaan kelas, (4) merencanakan penggunaan media

dan sumber pembelajaran; dan (5) merencanakan penilaian Prestasi peserta

didik untuk kepentingan pembelajaran.

Depdiknas (2OOa:9) mengemukakan kompetensi Penyusunan rencana

pembelajaran meliputi (1) mampu mendeskripsikan tujuan, (2) mampu

memilih materi, (3) mamPu mengorganisir materi, (4) mamPu menentukan

metode/strategi pembelajaran, (5) mampu menentukan sumber belajar/

media/alat peraga pembelajaran, (6) mamPu menyusun perangkat penilaian'

(7) mampu menentukan teknik penilaian, dan (8) mamPu mengalokasikan

waktu.

Berdasarkan uraian di atas, merencanakan program belajar mengajar

merupakan proyeksi pendidik mengenai kegiatan yang harus dilakukan

peserta didik selama pembelajaran berlangsung, yang mencakup: merumuskan

tujuan, menguraikan deskripsi satuan bahasan, merancang kegiatan belajar

mengajar, memilih berbagai media dan sumber belajar, serta merencanakan

penilaian penguasaan tujuan.

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi guru dalam mengelola

pembelajaran Peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap Peserta

didik, perancangan dari pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar' dan

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai Potensi yang

dimilikinya.

Kompetensi pedagogik yang dimaksud antara lain kemampuan untuk

memahami peserta didik secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran

yang mendidik Pemahaman tentang peserta didik meliputi pemahaman

tentang psikologi perkembangan anak, sedangkan pembelajaran yang mendidik

meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan pem-

belajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan

secara berkelanjutan. Sedangkan menurut Peraturan pemerintah mengenai

guru bahwa kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan pendidik dalam

pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi

beberapa hal berikut.

l) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Pendidik memiliki

Iatarbelakangpendidikankeilmuansehinggamemilikikeahliansecara
akademik dan intelektual. Merujuk pada sistem pengelolaan pembelajaran

yang berbasis subjek (mata pelajaran), pendidik seharusnya memiliki
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kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan subjek yang dibina.
Selain itu, pendidik memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penye_
lenggaraan pembelajaran di kelas. secara autentik kedua har tersebut
dapat dibuktikan dengan ijazah akademik dan ijazah keahlian mengajar
(akta mengajar) dari lembaga pendidikan yang diakreditasi pemerintah.

2) Pemahaman terhadap peserta didik. penoidik memiliki pemahaman
akan psikologi perkembangan anak sehingga mengetahui dengan benar
pendekatan yang tepat yang dilakukan pada anak didiknya. pendidik
dapat membimbing anak melewati masa-masa sulit dalam usia yang
dialami anak. Selain itu, pendidik memiliki pengetahuan dan pemahaman
terhadap latar belakang pribadi anak sehingga dapat mengidentifikasi
permasalahan yang dihadapi anak serta menentukan solusi dan pende_
katan yang tepat.

3) Pengembangan kurikulum/silabus. pendidik memiliki kema.mpuan me_
ngembangkan kurikulum pendidikan nasional yang disesuaikan dengan
kondisi spesifik lingkungan sekolah.

4) Perancangan pembelajaran. Pendidik memiliki merencanakan sistem
pembelajaran yang memamfaatkan sumber daya yang ada. Semua akti_
vitas pembelajaran dari awal sampai akhir telah dapat direncanakan secara
strategis, termasuk antisipasi masalah yang kemungkinan dapat timbul
dari skenario yang direncanakan.

5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. pendidik mencip_
takan situasi belajar bagi anak yang kreatif, aktif dan menyenangkan.
Memberikan ruang yang luas bagi anak untuk dapat mengeksplor potensi
dan kemampuannya sehingga dapat dilatih dan dikembangkan.

6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran. Dalam menyelenggarakan pem_
belajaran, pendidik menggunakan teknologi sebagai media. Menyediakan
bahan belajar dan mengadministrasikan dengan menggunakan teknologi
informasi. Membiasakan anak berinteraksi dengan menggunakan tekno_
logi.

7 ) Evaluasi hasil belajar. Pendidik memiliki kemampuan untuk mengevaluasi
pembelajaran yang dilakukan meliputi perencanaan, respons anak, hasil
belajar anak, metode dan pendekatan. Untuk dapat mengevaluasi, pen-
didik harus dapat merencanakan penilaian yang tepat, melakukan pengu_
kuran dengan benar, dan membuat kesimpulan dan solusi secara akurat.
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8) Pengembangan Peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi

yang dimitikinya. Pendidik memiliki kemampuan untuk membimbing

anak, menciptakan wadah bagi anak untuk mengenali potensinya dan

melatih untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki'

Salah satu uPaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemam-

puan ini adalah dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Penelitian

tindakan kelas, berbasis pada perencanaan dan solusi atas masalah yang

dihadapi anak dalam belajar sehingga hasil belajar anak dapat meningkat dan

target perencanaan pendidik dapat tercapai. Pada prinsipnya, semua aspek

kompetensi pedagogik di atas senantiasa dapat ditingkatkan melalui pengem-

bangan kajian masalah dan alternatif solusi.

b. KomPetensiPrcfesional
Kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan

materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkan mereka

membimbing peserta didik dalam menguasai materi yang diajarkan' Kom-

petensi profesional merupakan Penguasaan materi Pembelajaran secara luas

dan mendalam, yang mencakup Penguasaan materi kurikulum mata Pelaiaran

di sekolah dan subtansi keilmuan yang menaungi materinya, serta Penguasaan

terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Setiap subkompetensi terse-

but memiliki indikator esensial.

Subkompetensi profesional adalah menguasai subtansi keilmuan yang

terkait dengan bidang studi dengan memiliki indikator esensial, memahami

materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur' konsep

dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar'

memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait, dan menerapkan

konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. subkompetensi

menguasai struktur dan metode keilmuan, memiliki indikator esensial, me-

nguasai langkah-langkah penelitian, dan kajian kritis untuk memperdalam

pengetahuan atau materi bidang studi.

c. KomPetensi Sosial

Kompetensisosialadalahkemampuanpendidikuntukberkomunikasidan
bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan' orangtua/

wali peserta didik, dan masyarakat sekitar' Peran yang dibawa pendidik dalam

masyarakat berbeda dengan profesi lain' Oleh karena itu' perhatian yang
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diberikan masyarakat terhadap pendidik pun berbeda dan ada kekhususan,
terutama adanya tuntutan untuk menjadi pelopor pembangunan di daerah
tempat pendidik tinggal.

Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan pendidik sebagai
anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial, meliputi: (l) kemampuan
untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk mening-
katkan kemampuan profesional; (2) kemampuan untuk mengenal dan mema_
hami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan dan; (3) kemampuan
untuk menjalin ketja sama baik secara individual maupun secara kelompok.

Beberapa kompetensi sosial yang perlu dimiliki pendidik, antara lain
berikut ini.

l) Terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orangtua peserta didik
2) Bersikap simpatik
3) Dapat bekerja sama dengan komite sekolah maupun dewan pendidikan.
4) Pandai bergaul dengan rekan kerja dan mitra pendidikan.
5) Memahamilingkungan sekitarnya.

d. KompetensiKepribadian
Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki
karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok
seorang pendidik akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik
maupun masyarakatnya. Dengan demikian, pendidik akan tampil sebagai
sosok yang patut 'digugu" (ditaati nasihat/ucapan/perintahnya) dan ..ditiru,,

(dicontoh sikap dan perilakunya).

Kepribadian pendidik merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan
belajar anak didik. Dalam kaitan ini, Zakiah Darajat dalam Syah (2000)
menegaskan bahwa kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia
menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan
menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya terutama
bagi anak didik yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang sedang
mengalami kegoncangan iiwa (tingkat menengah). Karakteristik kepribadian
yang berkaitan dengan keberhasilan pendidik dalam menggeluti profesinya
meliputi fleksibilitas kognitif dan kererbukaan psikologis. Fleksibilitas kognitif
atau keluwesan ranah cipta merupakan kemampuan berpikir yang diikuti
dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu. pendidik
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yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan adanya keterbukaan berpikir

dan beradaptasi. Selain itu, ia memiliki resistensi atau daya tahan terhadap

ketertutupan ranah cipta yang Prematur dalam pengamatan dan pengenalan'

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi

kepribadian adalah "kemampuan kepribadian yang mantaP, berakhlak mulia,

arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan Peserta didiki Pendapat lain juga

menganggaP kompetensi kepribadian ini sebagai kompetensi personal' yaitu

kemampuan pribadi seorang pendidik yang diperlukan agar dapat menjadi

pendidik yang baik. Kompetensi personal ini mencakup kemampuan pribadi

yang berkenaan dengan pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan

diri, dan perwujudan diri. Gumelar dan Dahyat (2O02:127) merujuk pada

pendapat Asian Institut fot Teacher Education, mengemukakan kompetensi

pribadi meliputi (l) pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial mauPun

agama, (2) pengetahuan tentang budaya dan tradisi, (3) pengetahuan tentang

inti demokrasi, (4) pengetahuan tentang estetika, (5) memiliki apresiasi

dan kesadaran sosial, (6) memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan

dan pekerjaan, (7) setia terhadap harkat dan martabat manusia. Sedangkan

kompetensi guru secara lebih khusus lagi adalah bersikap empati, terbuka,

berwibawa, bertanggung jawab, dan mampu menilai diri pribadi' fohnson

sebagaimana dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan kemampuan personal

pendidik,mencakup(1)penampilansikapyangpositifterhadapkeseluruhan
iogu.ryu sebagai pendidik, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan

beserta unsur-unsurnya, (2) pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-

nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang pendidik, (3) kepribadian' nilai'

sikap hidup ditampilkan dalam upaya untuk menjadikan dirinya sebagai

panutan dan teladan bagi para peserta didiknya. Dengan demikian, kompetensi

personal mengharuskan pendidik memiliki kepribadian yang mantaP

sehingga menjadi sumber inspirasi bagi subjek didik, dan Patut diteladani

oleh peserta didik. Berdasarkan uraian di atas, kompetensi kepribadian pen-

didik tercermin dari indikator sikap dan keteladanan. Hal terakhir tentang

kompetensi kepribadian, diharapkan guru memiliki jiwa pendidik' terbuka'

mampu mengendalikan dan mengembangkan diri, serta memiliki integritas

kepribadian.
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Kompetensi yang harus dimiliki guru

Pedagogik

Profesional

SluJJd.beI: Anuaa 2OU

Gambar 1.3 Kompetensi Guru

3. Kode Etik Guru
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok Kepegawaian,
dari Pasal 28 dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan pedoman
sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam
hidup sehari-hari. Selain itu, berdasarkan pidato Ketua umum pGRI Kongres
Pendidikan XIII disimpulkan bahwa kode etik guru Indonesia terdiri dari 2
unsur pokok, yaitu sebagai pedoman moral dan sebagai pedoman tingkah
laku.

Tujuan mengadakan kode etik adalah berikut ini.
a. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya.
c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
d. Untuk menigkatkan mutu profesi.
e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi (R. Hermawan S, f 979).

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang ber-
Iaku dan mengikat anggotanya. Penetapan kode etik dilakukan pada suatu
kongres organisasi profesi. Sanksi bagi pelanggar kode etik adalah sanksi
moral (dicela, dikucilkan), sedangkan bagi pelanggar berat dapat dikeluarkan
dari organisasi. Adanya kode etik menandakan bahwa organisasi profesi sudah
mantap.
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Kode etik guru Indonesia dirumuskan sebagai himpunan norma dan

nilai-nilai profesi grrru yang tersusun secara sistematis dalam suatu sistem yang

bulat. Fungsinya adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku

dalam menunaikan PengabdiannYa.

C. ETIKA PROFESI PEND!DIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi

garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus

yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat' Pembentukan sikap'

kepribadian, moral, dan karakter sosok seorang guru/pendidik harus dimulai

sejak rnahasiswa calon guru/pendidik memasuki Lembaga Pendidikan Tenaga

Kependidikan (LPTK).

Etika umum dari seorang guru atau pendidik adalah berikut ini'

1. Memiliki sikap jujur, oPtimis, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis'

rendah hati, demokratis, soPan, mengutamakan kejujuran akademik'

menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan Ipteks'

2. Mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studi dengan baik'

3. Mampu menciptakan kehidupan kampus yang aman' nyaman' bersih'

tertib, dan kondusif.

4. Mampu bertanggung jawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk meng-

amalkan Ipteks.

Sedangkan etika khusus dari seorang guru adalah berikut ini'

l. Berpakaian rapi, bersih, sopan, serasi sesuai dengan konteks keperluan

2. Bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan' wajar' simpatik'

edukatif, bermakna sesuai dengan norma moral yang berlaku

3. Mengembangkan iklim penciptaan karya ipteks yang mencerminkan

kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian pada Tuhan YME' dan

mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan'

Etika profesi guru adalah berikut ini'

1. Memiliki kepribadian tangguh yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri'

2. Memiliki wawasan kependidikan, psikologi, budaya Peserta didik dan

lingkungan.
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3. Mampu melaksanakan praktik bimbingan dan konseling secara profe_
sional.

4. Mampu memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut bimbingan
konseling.

5. Mampu mengembangkan dan mempraktikkan kerja sama dalam bidang_
nya dengan pihak terkait.

6. Memiliki wawasan psikososial kependidikan dan kemampuan member_
dayakan warga belajar dalam konteks lingkungannya.

7 . Memiliki pengetahuan tentang hakikat, tujuan, dan prinsip evaluasi pen-
didikan.

8. Mampu menerapkan fungsi manajemen dan kepemimpinan pendidikan
dalam berbagai konteks.

9. Memiliki wawasan tentang fiIosofi, strategi dan prosedur pengembangan,
serta pelaksanaan dan evaluasi kurikulum untuk berbagai konteks.

10. Memiliki wawasan yang luas tentang teknologi pembelajaran.
11. Mampu menerapkan berbagai prinsip teknologi pembelajaran dalam

berbagai konteks.
12. Mampu memecahkan masalah pendidikan melalui teknologi pembel_

ajaran.

13. Mampu mengembangkan dan mempraktikkan kerja sama dalam bidang_
nya dengan pihak terkait.

D. RANGKUMAN
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional,
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan menyatakan guru adalah pendidik profesional. Untuk itu, pendi-
dik dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau
Diploma IV (Sl/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen
pembelajaran.

Kompetensi itu sendiri adalah tindakan atau perilaku yang dapat diukur
yang mensyaratkan kombinasi pengetahuan, keahlian, dan kemampuan
untuk melakukan sesuatu. Kompetensi ditunjukkan pada konteks tugas dan
dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja. Dengan kata lain,
kompetensi terdiri dari kombinasi pengetahuan, keahlian, dan kemampuan
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yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di tempat kerja' fika

dikaitkan dengan guru maka kompetensi guru dapat dimaknai sebagai sebagai

kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang berwujud tindakan

cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen

pembelajaran.

seseorang dikatakan profesional apabila memiliki karakteristik sebagai

berikut: (1) memiliki komitmen yang kuat dan berjangka panjang terhadap

keahlian mereka, (2) memiliki loyalitas yang lebih tinggi terhadap pekerj aannya

daripada kepada pimpinannya, (3) selalu meningkatkan pengetahuan dan

keterampilannya sesuai dengan perkembangan zaman, dan (4) dalam bekerja

tidak terikat dengan jadwal regulernya.

Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen dan PP No 19 Tahun

2005 kompetensi guru dibagi menjadi empat, yaitu kompetensi kepribadian,

pedagogik/metodologis, profesionalisme, dan sosial.

E. LATIHAN
1. Uraikan yang dimaksud dengan kompetensi guru?

2. Mengapa seorang pendidik wajib menguasai kompetensi yang dipersya-

ratkan?

3. Analisa keempat kompetensi guru yang wajib dikuasai oleh seorang guru

menurut Undang-Undang Guru dan Dosen!

4. Uraikan dampak yang terjadi apabila seorang pendidik tidak menguasai

salah satu atau semua kompetensi guru yang dipersyaratkan!
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TEORI BETAJAR DAN
IMPLIKASINYA

'p elajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi sebagai
I-,,7 suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Belajar merupakan suatu hal
yang paling penting dalam setiap usaha penyelenggaraan jenis dan jenjang
pendidikan sehingga tanpa proses belajar takkan pernah ada pendidikan.
Proses belajar itu terjadi secara internal dan bersifat pribadi dalam diri peserta
didik. Belajar dan pembelajaran berhubungan sa,gat erat karena pembelajaran
merupakan suatu proses yang digunakan dalam belajar. Belajar dan pembel_
ajaran juga terjadi secara bersa-ma-sama dan beriringan. pembelajaran meru-
pakan suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai
kondisi yang diarahkan pada tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya tujuan
pendidikan.

Sebagai pendidik yang tidak hanya difungsikan sebagai staf pengajar
tetapi juga sebagai orangtua kedua di lingkungan sekolah, diharapkan dapat
memahami kondisi kejiwaan dan memahami karakteristik dari peserta
didiknya, mengetahui berbagai teori belajar dan implikasinya. Berikut penja_
baran mengenai beberapa teori belajar.

A. TEORT BELA|AR BEHAVTORISTTK
Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa adalah perubahan perilaku
yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. perubahan terjadi
melalui rangsangan (stimulan) yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif
(respons) berdasarkan hukum-hukum mekanistik. stimulan tidak lain adalah
lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal yang menjadi
penyebab belajar. Sedangkan respons adalah fibat atau dampak berupa
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reaksi fisik terhadap stimulans. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat

dan kecenderungan perilaku S-R (stimulus-respons). Secara teoretik, belajar

dalam konteks behaviorisme melibatkan emPat unsur Pokok berikut'

1. Drive
Drive yaitu suatu mekanisme psikologis yang mendorong seseorang untuk

memenuhi kebutuhannya melalui aktivitas belajar'

2. Stimulus
Stimulus yaitu rangsangan dari luar diri subjek yang dapat menyebabkan terja-

dinya respons.

3. Respons
Respons adalah tanggaPan atau reaksi terhadap rangsangan atau stimulus yang

diberikan. Dalam perspektif behaviorisme, resPons biasanya muncul dalam

bentuk perilaku Yang kelihatan'

4. Reinforcement
Reinforcement adalah penguatan yang diberikan kepada subjek belajar agar

ia merasakan adanya kebutuhan untuk memberikan resPons secara berke-

lanjutan.

Berikut beberapa pandangan dari tokoh aliran behavioristik'

1. Edward Lee Thorndike (1874-1949)

MenurutThorndike,belajarmerupakanperistiwaterbentuknyaasosiasiantara
peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus (S) dengan resPons (R)' Stimulus

adalah suato perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk

mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat' sedangkan respons

adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang'

Dari eksperimen kucing lapar yang dimasukkan dalam sangkar (puzzle box)

diketahui bahwa agar tercapai hubungan antara stimulus dan respons' perlu

adanya kemampuan untuk memilih respons yang tepat' serta melalui berbagai

usahaataupercobaan(trials)dankegagalan(error)terlebihdahulu.Bentuk
paling dasar dari belajar adalah "trial and error learning atat selecting and
'connicting 

learn ing', dan berlangsung menurut hukum-hukum tertentu' Oleh

karena itu, teori belajar yang dikemukakan oleh Thorndike ini sering disebut
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reaksi fisik terhadap stimulans. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat

dan kecenderungan perilaku S-R (stimulus-respons). Secara teoretik, belajar

dalam konteks behaviorisme melibatkan emPat unsur Pokok berikut'

1. Drive
Drive yaitu suatu mekanisme psikologis yang mendorong seseorang untuk

memenuhi kebutuhannya melalui aktivitas belajar.

2. Stimulus
stimulus yaitu rangsangan dari luar diri subjek yang dapat menyebabkan terja-

dinya respons.

3. Respons
Respons adalah tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan atau stimulus yang

diberikan. Dalam perspektif behaviorisme, resPons biasanya muncul dalam

bentuk perilaku yang kelihatan.

4. Reinforcement
Reinforcement adalah penguatan yang diberikan kepada subjek belajar agar

ia merasakan adanya kebutuhan untuk memberikan resPons secara berke-

lanjutan.

Berikut beberapa pandangan dari tokoh aliran behavioristik'

1. Edward Lee Thorndike (1874-19a9)
Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara

peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus (S) dengan resPons (R)' Stimulus

adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk

mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat, sedangkan resPons

adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya Perangsang'

Dari eksperimen kucing lapar yang dimasukkan dalam sangkar (puzzle box)

diketahui bahwa agar tercaPai hubungan antara stimulus dan respons' perlu

adanya kemampuan untuk memilih respons yang tepat, serta melalui berbagai

usaha atau percobaan (trials) dar. kegagalan (error) terlebih dahulu' Bentuk

palingdasardaribelajarada|ah,,trialanderrorlearningatattselectingand
ionnecting learningi', dar betlangsung menurut hukum-hukum tertentu' Oleh

karena itu, teori belajar yang dikemukakan oleh Thorndike ini sering disebut
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dengan teori belajar koneksionisme atau teori asosiasi. Adanya pandangan_
pandangan Thornd.ike yang memberi sumbangan yang cukup besar di dunia
pendidikan tersebut maka ia dinobatkan sebagai salah satu tokoh pelopor
dalam psikologi pendidikan.

Percobaan Thorndike yang terkenal d"ngan kucing yang telah dilaparkan
dan diletakkan di dalam sangkar yang tertutup, dan pintunya dapat dibuka
secara otomatis apabila kenop yang terletak di dalam sangkar tersebut ter-
sentuh. Percobaan tersebut menghasilkan teori* trial and erroi' atat,, selecting
and conecting", yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba_coba
dan membuat salah. Dalam melaksanakan percobaan ini, kucing tersebut
cenderung untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak mempunyai
hasil- setiap respons menimbulkan stimulus yang baru, selanjutnya stimulus
baru ini akan menirnbulkan respons kembali demikian selanjutnya sehingga
dapat digambarkan sebagai berikut

S--------+ R------+ S I ---+ R I ---------) dan seterusnya

Dalam percobaan tersebut apabila di luar sangkar diletakkan makanan
maka kucing berusaha untuk mencapainya dengan cara meloncat_loncat.
Dengan tidak disengaja kucing terah menyentuh kenop maka terbukalah
pintu sangkar tersebut, dan kucing segera lari ke tempat makan. percobaan ini
diulangi untuk beberapa kali, dan setelah kurang lebih l0 sampai dengan 12
kali, kucing baru dapat dengan sengaja menyentuh kenop tersebut apabila di
luar diletakkan makanan.

Dari percobaan ini Thorndike menemukan hukum-hukum belajar sebagat
berikut.

a. Hukum kesiapan (law of readiness), yaitu semakin siap suatu organisme
memperoleh suatu perubahan tingkah laku maka pelaksanaan tingkah
laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi
cenderung diperkuat.

Prinsip pertama teori koneksionisme adalah belajar suatu kegiatan mem_
bentuk asosiasi (connection) antara kesan pancaindra dengan kecen_
derungan bertindak. Misalnya, jika anak merasa senang atau tertarik
pada kegiatan jahit-menjahit maka ia akan cenderung mengerjakannya.
Apabila hal ini dilaksanakan, ia merasa puas dan belajar meniahit akan
menghasilkan prestasi memuaskan. Masalah pertama huk:um law of
readiness adalah jika kecenderungan bertindak dan orang melakukannya
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maka ia akan merasa puas. Akibatnya, ia tak akan melakukan tindakan lain'

Masalah kedua, jika ada kecenderungan bertindak, tetapi ia tidak melaku-

kannya maka timbullah rasa ketidakpuasan. Akibatnya, ia akan melakukan

tindakan lain untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasannya'

Hukum latihan (law of exercise), yaitu semakin sering tingkah laku diulang/

dilatih (digunakan) maka asosiasi tersebut akan semakin kuat' Prinsip law

of exercise adalah koneksi antara kondisi (yang merupakan perangsang)

dengan tindakan akan menjadi lebih kuat karena latihanJatihan, tetapi

akan melemah bila koneksi antara keduanya tidak dilanjutkan atau dihen-

tikan. Hukum ini menunjukkan bahwa prinsip utama dalam belajar adalah

ulangan. Semakin sering diulangi maka materi pelajaran akan semakin

dikuasai.

Hukum akibat ( law of efect),yaitu hubungan stimulus respons cenderung

diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika

akibatnya tidak memuaskan. Hukum ini menunjuk pada semakin kuat

atau semakin lemahnya koneksi sebagai hasil perbuatan' Suatu perbuatan

yang disertai akibat menyenangkan cenderung dipertahankan dan lain kali

akan diulangi. Sebaliknya, suatu perbuatan yang diikuti dan akibatnya

tidak menyenangkan maka cenderung dihentikan atau tidak akan diulangi'

Koneksi antara kesan pancaindra dengan kecenderungan bertindak dapat

menguat atau melemah, tergantung pada "buah' hasil perbuatan yang

p"r.r"h dllukokan. Misalnya, bila anak mengerjakan PR' ia mendapatkan

muka manis gurunya dan jika sebaliknya ia akan dihukum' Kecen-

derungan mengerjakan PR akan membentuk sikapnya'

Thorndike berkeyakinan bahwa prinsip proses belajar binatang pada

dasarnya sama dengan yang berlaku pada manusia' walaupun hubungan

antara situasi dan perbuatan pada binatang tanpa diperantarai pengartian'

Binatang melakukan respons-respons langsung dari apa yang diamati dan

terjadi secara mekanis (Suryobroto, 1984)'

Selanjutnya Thorndike menambahkan hukum tambahan sebagai berikut'

a, Hukum Reaki Bervariasi (Multiple Response)

Hukum ini mengatakan bahwa pada individu diawali oleh pros es trial and error

yang menunjukkan adanya bermacam-macam resPons' sebelum memperoleh

respons yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi'

c
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b. Hukum Sikap (Set/Aftitude)
Hukum ini menjelaskan bahwa perilaku belajar seseorang tidak hanya
ditentukan oleh hubungan stimulus dengan respons saja, tetapi juga ditentukan
keadaan yang ada dalam diri individu baik kognitif, emosi, sosial, maupun
psikomotornya.

c. Hukum Aktivitas Berat Sebelah (prepoteney of Element)
Hukum ini mengatakan bahwa individu dala.m proses belajar memberikan
respons pada stimulus tertentu saia, sesuai dengan persepsinya terhadap kese_
luruhan situasi (respons selektif).

d. Hukum Response by Analogy
Hukum ini mengatakan bahwa individu dalam melakukan respons pada
situasi yang belum pernah dialami, karena individu sesungguhnya dapat
menghubungkan situasi yang belum pernah dialami dengan situasi lama yang
pernah dialami sehingga terjadi transfer atau perpindahan unsur_unsur yang
telah dikenal ke situasi baru. semakin banyak unsur yang sama maka transfer
akan semakin mudah.

e. Hukum Perpindahan Asosiasi (Associath,e Shifting)
Hukum ini mengatakan bahwa proses peralihan dari situasi yang dikenal ke
situasi yang belum dikenal dilakukan secara bertahap dengan cara menam-
bahkan sedikit demi sedikit unsur baru dan membuang sedikit demi sedikit
unsur lama.

2. Ivan Petrovich Pavtov (1849-1936)
Pada awalnya teor\ conditioning ini dikembangkan oleh pavlov (1927) dengan
melakukan percobaan terhadap anjing. pada saat seekor anjing diberi makanan
dan lampu, keluarlah respons anjing itu berupa keluarnya air liur. Demikian
juga jika dalam pemberian makanan tersebut disertai dengan bel, air liur
anjing juga keluar. Setelah berkali-kali dilakukan perlakuan serupa maka pada
saat hanya bel atau lampu yang diberikan, aniing tersebut juga mengeluarkan
air liur. Makanan yang diberikan oleh Pavlov disebut perangsang tak bersyarat
(unconditioned stimulus), sementara bel atau lampu yang menyertainya disebut
sebagai perangsang bersyarat ( conditioned stimulus). Terhadap perangsang tak
bersyarat yang disertai dengan perangsang bersyarat tersebut, anjing mem-
berikan respons berupa keluarnya air lfi:ir (unconditioned response). Selan-
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jutnya, ketika Perangsang bersyarat (bel/lampu) diberikan tanPa perangsang

tak bersyarat (makanan), ternyata dapat menimbulkan respons yang sarna'

yaitu keluarnya air liur atau conditiolted response' Oleh karena itu' teori

pavlov dikenal dengan responded-conditioning atau teorr classical conditioning.

Menurut Pavlov, pengondisian yang dilakukan pada anjing tersebut' dapat

juga berlaku pada manusia.

Teori kondisioning Pavlov dapat digambarkan sebagai berikut'

Makanan(US)+bel/Iampu(CS)>airliur(UR),dilakukanberulang-ulang

Bel/lampu (CS) > air liur (CR)

GLASSIGAL {PAVLOVTAN} CONDITIONING

Cs - Coodilionol Stihutus US =Un@ndldmol StiEulu5

Id99€r for hodeilEd .motiont

repeal ,nanY ,imes

Sumbec htlps, / /boogiebt fluttordpress.com /20 1 3/O2/paulo ilichinjpg

Gambar Teori Conditioning lvan Pavlov

3. Burrhus Frederic Skinner (1904-1990)

B.F. Skinner berkebangsaan Amerika dan dikenal sebagai tokoh behavioris

dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku

dikontrol melalui proses operant conditioning, yakni dimana seorang dapat

mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang

bijaksana dalam lingkungan relatifbesar' Dalam beberapa haI' pelaksanaannya

jauh lebih fleksibel daripada conditioning VJasik'

:BEFORE

DURING

AFTER
LI(E!
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5. Watson
Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan
respons, namun stimulus dan respons yang dimaksud harus dapat diamati
(observable) dan dapat diukur. Jadi, walaupun dia mengakui adanya perubahan-
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Teori Skinner yang dikenal dengan 'bperational conditioning', dengan enarn
konsepnya, yaitu sebagai berikut.

a. Penguatan positif dan negatif.
b. Shaping, yakni proses pembentukan tingkah laku yang semakin men-

dekati tingkah laku yang diharapkan.
c. Pendekatan suksesif, yakni proses pembentukan tingkah l,,ku yang meng_

gunakan penguatan pada saat yang tepat, hingga respons pun sesuai dengan
yang diisyaratkan.

d. Extinction, yakni proses penghentian kegiatan sebagai akibat dari ditiada-
kannya penguatan.

e. Channing of response, yakni respons dan stimulus yang berangkaian satu
sama lain.

f. fadwal penguatan, variasi pemberian penguatan: rasio tetap dan bervariasi,
interval tetap dan bervariasi.

4. Robert Gagne (1916-2002)
Gagne adalah seorang psikolog pendidikan berkebangsaan Amerika yang
terkenal dengan penemuannya berapa condition of learning. Gagne pelopor
dalam instruksi pembelajaran yang dipraktikkannya dalam training pllot
AU Amerika. Ia kemudian mengembangkan konsep terpakai dari teori
instruksionalnya untuk mendesain pelatihan berbasis komputer dan belajar
berbasis multimedia. Teori Gagne banyak dipakai untuk mendes ai. software
instruksional.

Gagne disebut sebagai modern Neobehavioris yang mendorongguru untuk
merencanakan instruksional pembelajaran agar suasana dan gaya belajar dapat
dimodifikasi. Keterampilan paling rendah menjadi dasar bagi pembentukan
kemampuan yang lebih tinggi dalam hierarki keterampilan intelektual. Guru
harus mengetahui kemampuan dasar yang harus disiapkan. Belajar dimulai
dari hal yang paling sederhana dilanjutkan pada yang lebih kompleks (belajar
SR, rangkaian SR, asosiasi verbal, diskriminasi, dan belajar konsep) sampai
pada tipe belajar yang lebih tinggi (belajar aturan dan pemecahan masalah).
Praktik gaya belajar tersebut tetap mengacu pada asosiasi stimulus respons.



perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar' namun dia

-.r,g*gg"p faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan

karena tidak dapat diamati. Watson adalah seorang behavioris murni' karena

kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika

atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata' yaitu

sejauh mana dapat diamati dan Ciukur'

6. Clark Hull
Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respons

untuk menjelaskan pengertian belajar' Namun' dia sangat terpengaruh oleh

teori evolusi Charles Darwin. Bagi HuII seperti halnya teori evolusi' semua

fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme

teta[ Uertihan hidup. OIeh sebab itu, Hull mengatakan kebutuhan biologis

(dr;ve) dan pemuasan kebutuhan biologis (drive reduction) adalah penting dan

menempatiposisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia sehingga stimulus

(stimulus doro.rgun) dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan

kebutuhan biologis, walaupun resPons yang akan muncul mungkin dapat

berwujud macam-macam' Penguatan tingkah laku juga masuk dalam teori ini'

tetapi juga dikaitkan dengan kondisi biologis (Bell' Gredler' 1991)'

Berbagai hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori behavio-

ristik adalah ciri-ciri kuat yang mendasarinya' yakni sebagai berikut'

a. Mementingkanpengaruhlingkungan'
b. Mementingkanbagian-bagian'

c. Mementingkan Peranan reaksi'

d. Mengutarnakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur

stimulus resPons.

e. Mementingkan peranan kemamPuan yang sudah terbentuk sebelumnya'

f. Mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan'

C. Hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan'

Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada

p"r,"-b"h".t pengetahuan' sedangkan belajar sebagai aktivitas " mimetic"'

yang menuntut pebelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang

s,raln aip"tul"ri dalam bentuk laporan' kuis' atau tes' Penyajian isi atau materi

pela;aran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta

mengikuti urutan dari bagian keseluruhan Pembelajaran mengikuti urutan

26 Kompetensi Guru



kurikulum secara ketat sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada
buku teks/buku wajib, dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan
kembali isi buku teks/buku wajib tersebut. pembelajaran dan evaluasi mene-
kankan pada hasil belajar.

B. TEORI BEI_AfAR KONSTRUKTTVTSTTK
Konstrukivistik adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan
bahwa pengetahuan manusia adalah konstruksi (bentukan) manusia sendiri.
Teori konstrutivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan
(konstruksi) pengetahuan oleh si pebelajar itu sendiri. pengetahuan ada
di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. pengetahuan tidak dapat
dipindahkan begitu saja dari otak seseorang guru kepada orang lain (siswa).
Secara sederhana, konstruktivistik itu beranggapan bahwa pengetahuan kita
merupakan konstruksi dari kita yang mengetahui sesuatu. pengetahuan itu
bukanlah suatu fakta yang tinggal ditemukan, melainkan suatu perumusan
yang diciptakan orang yang sedang mempelajarinya.

Glaserfeld, Bettencourt (1989), dan Methews (1994) mengemukakan
bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan hasil konstruksi
(bentukan) orang itu sendiri. Sementara Piaget (1971) mengemukakan bahwa
pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari penga-
lamannya, proses pembentukan berjalan terus-menerus dan setiap kali terjadi
rekontruksi karena adanya pemahaman yang baru. Sedikit berbeda dengan
para pendahulunya, Lorsbach dan Tobin (1992) mengemukakan bahwa
pengetahuan ada dalam diri seseorang yang mengetahui, pengetahuan tidak
dipindahkan begitu saja dari otak seseorang kepada yang lain. Siswa sendiri
yang harus mengartikan apa yang telah diajarkan dengan konstruksi yang
telah dibangun sebelumnya. Menurut pandangan dan teori konstruktivistik,
belajar merupakan proses aktifdari si pebelajar untuk merekonstruksi makna,
entah itu teks, kegiatan dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain.

Dalam aliran konstruktivistik, pengetahuan dipahami sebagai suatu pem-
bentukan yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami
reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru. pengetahuan

bukanlah kemampuan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari,
melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman,
maupun lingkungannya. Pengetahuan bukantah suatu barang yang dapat

Bab 2 Teori Belajar dan lmplikasinya 27



dipindahkan dari pikiran seseorang yang telah mempunyai pengetahuan,

kepada pikiran orang lain yang belum memiliki pengetahuan. Lalu bagaimana

proses mengonstruksi pengetahuan itu teriadi? Manusia dapat mengetahui

sesuatu dengan menggunakan indra melalui interaksinya dengan objek dan

lingkungan, misalnya melihat, mendengar' menjamah, atau merasakan'

pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ditentukan melainkan suatu proses

pembentukan.

Von Glaserfeld (dalam Paul, 1996) mengemukakan bahwa ada beberapa

kemampuan yang diperlukan dalam proses mengonstruksi pengetahuan'

yaitu: 1) kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman'

2) kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan mengenai per-

samaan dan perbedaan tentang suatu hal, dan 3) kemampuan untuk lebih

menyukai suatu pengalaman yang satu dari yang pada yang Iain (selectit'e

conscience).

Sementara, faktor- faktor yang membatasi proses konstruksi pengetahuan

adalah sebagai berikut.

l. Hasil konstruksi yang telah dimiliki seseorang (constructed knowledge)

atau pengalaman yang sudah diabstraksikan, yang telah menjadi konsep

dan telah dikonstruksikan menjadi pengetahuan, dalam banyak hal

membatasi pengertian seseorang tentang hal-hal yang berkaitan dengan

konsep tersebut.

2. Domain pengalaman seseorang (domain of experience): pengalarnan

akan fenomena baru merupakan unsur Penting dalam pengembangan

pengetahuan, kekurangan dalam hal ini akan membatasi pengetahuan'

3. ]aringan struktur kognitif seseorang: pengalaman pengetahuan yang baru

harus cocok dengan ekologi konseptual (konsep, gambaran' gagasan' teori

yang membentuk struktur kognitif yang berhubungan satu sama lain)

karena manusia cenderung untuk menjaga stabilitas ekologi sistem tersebut.

Kecenderungan ini dapat menghambat perkembangan pengetahuan'

4.Adapunprosesbelajarkonstruktivistikbukansebagaiperolehaninformasi
yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa' melainkan

sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses

asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur

kognitifnYa.
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Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses
pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh siswa.
Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan
memberi makna tentang berbagai hal yang sedang dipelajari, tetapi yang paling
menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar siswa itu sendiri.
Sementara itu, peranan guru dalam belajar konstruktivistik berperan untuk
membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan
lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuannya sendiri dan dituntut
untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar.

Peranan guru pada pendekatan konstuktivisme ini lebih sebagai mediator
dan fasilitator bagi siswa, yang meliputi berbagai kegiatan berikut.

1. Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk
bertanggung jawab, mengajar atau berceramah bukanlah tugas utama
seorang guru.

2. Menyediakan atau memberikan berbagai kegiatan yang merangsang
keingintahuan siswa dan membantu mereka untuk mengekpresikan
gagasannya. Guru perlu menyemangati siswa menyediakan pengalaman
konflik.

3. Memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran siswa
berjalan atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan apakah
pengetahuan siswa dapat diberlakukan untuk menghadapi persoalan baru
yang berkaitan.

Dalam hal sarana belajar, pendekatan konstruktivistik menekankan bahwa
perirnan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengons-
truksi pengetahuannya sendiri, melalui bahan, media, peralatan, lingkungan,
dan fasilitas lainnya yang disediakan untuk membantu pembentukan tersebut.
Lingkungan belajar saat mendukung munculnya berbagai pandangan dan
interprestasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta berbagai aktMtas
lain yang didasarkan pada pengalaman sehingga memunculkan pemikiran
terhadap usaha mengevaluasi belajar konstruktivistik.

Pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa realitas ada pada
pikiran seseorang, mengonstruksi dan menginterprestasikannya berdasarkan
pengalaman. Konstruktivistik mengarahkan perhatiannya pada bagaimana
seseorang mengonstruksi pengetahuan dari pengalamannya, serta struktur
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mental dan keyakinan yang fiSunakan untuk menginterprestasikan objek dan

berbagai peristiwa, di mana interPrestasi tersebut terdiri dari pengetahuan

dasar manusia secara individual.

Dalam hal evaluasi akan lebih objektifjika evaluator tidak diberi informasi

tentang tujuan selanjutnya. Sebelum pelajaran di mulai, proses belajar dar.

evaluasinya akan berat sebelah. Kriteria pada evaluasi mengakibatkan peng-

aturan pada pembelajaran. Tujuan belajar mengalahkan pembelajaran yang

juga akan mengontrol aktivitas belajar siswa. Hasil belajar konstruktivistik

lebih tepat dinilai dengan metode evaluasi goal-free. Evaluasi yang digunakan

untuk menilai hasil belajar konstrutivistik, memerlukan proses pengalaman

kognitif bagi tujuan-tujuan konstruktivistik.

Beberapa hal penting tentang evaluasi dalam aliran konstruktivistik adalah

berikut ini.

l. Diarahkan pada tugas-tugas autentik.

2. Mengonstruksi pengetahuan yang menggambarkan proses berpikir yang

lebih tinggi.

3. Mengonstruksipengalaman siswa.

4. Mengarahkan evaluasi pada konteks yang luas dengan perspekif.

Pembelajaran konstrutivistik membantu siswa dalam menginternalisasi

dan mentransformasi informasi baru. Transformasi terjadi dengan mengha-

silkan pengetahuan baru, yang selanjutnya akan membentuk struktur kognitif

baru. Konstruktivistik lebih luas dan sukar untuk dipahami. Pandangan ini

tidak melihat pada apa yang dapat diungkapkan kembali atau apa yang dapat

diulang oleh siswa terhadap pembelajaran yang telah diajarkan dengan cara

menjawab berbagai soal tes (sebagai perilaku imitasi), melainkan pada apa

yang dapat dihasilkan siswa, yang didemontrasikan dan ditunjukkannya.

Pembelajaran konstruktivistik memiliki beberapa hal berikut.

1. Kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian,

dan lebih mendekatkan pada konsep yang lebih luas-

2. Pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan ide-ide

siswa.

3. Kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data

primer dan manipulasi bahan.

4. Siswa dipandang sebagai pemikir yang dapat memunculkan teori-teori

tentang dirinya.
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5. Pengukuran proses dan hasil belajar siswa terjalin di dalam kesatuan
kegiatan pembelajaran, dengan cara guru mengamati hal_hal yang sedang
dilakukan siswa, serta melalui tugas-tugas pekerjaan.

6. Siswa-siswi banyak belajar dan bekerja di dalam grup proses.

Untuk memahami lehih dalam tentang aliran konstruktivistik ini, ada
baiknya dikemukakan tentang ciri-ciri belajar berbasis konstruktivistik. ciri-
ciri tersebut pernah dikemukakan oleh Driver dan oldham (1994), ciri-ciri
yang dimaksud adalah seperti berikut ini.

l. Orientasi, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi
dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan
observasi.

2. Elisitasi, yaitu siswa mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi,
menulis, membuat poster, dan lain-lain.

3. Restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun
ide baru, dan mengevaluasi ide baru.

4. Penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, yaitu ide atau pengetahuan
yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada berbagai macam situasi.

5. Review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada
perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah.

c. TEORT BELA|AR KOGNITIF
Teori belajar ini lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Bagi

penganut aliran kognitivistik, belajar tidak sekadar melibatkan hubungan
antara stimulus dan respons. Menurut teori kognitivistik, ilmu pengetahuan
dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan
dengan lingkungan. Selain itu, para psikolog kognitif berkeyakinan bahwa
pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan dalam
mempelajari informasi atau pengetahuan baru.

Di bawah ini merupakan beberapa tokoh aliran teori kognitif.

1. Robert M. Gagne
Salah satu teori belajar yang berasal dari psikologi kognitif adalah teori
pemroses,rn informasi (Information Processing Theory) yang dikemukakan
Gagne. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengolahan
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informasi dalam otak manusia, sedangkan pengolahan otak manusia sendiri

dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Reseptor (alat-alat indra) rnenerima rangsangan dari lingkungan dan

mengubahnya menjadi rangsangan neural, memberikan simbol-simbol

informasi yang diterimanYa.

b. Sensory register (petampungan kesan-kesan sensoris) yang terdapat pada

syaraf pusat, fungsinya menamPung berbagai kesan sensoris dan meng-

adakan seleksi sehingga terbentuk suatu kebulatan perceptual (persepsi

selektif).

c. Short-term memory (memory jangka pendek) menampung hasil peng-

olahan perseptual dan menyimPannya. Memory jangka pendek dikenal

juga dengan memori kerja (working memory), kapasitasnya sangat ter-

batas, dan waktu penyimpanannya juga pendek'

d. Long-term memory (memory jangka panjang) menampung hasil pengolahan

yang ada di memori jangka pendek' Informasi disimpan dalam jangka

panjang dan bertahan lama lalu siap untuk dipakai bila diperlukan'

e. Response generator (pencipta respons), menamPung informasi yang ter-

simpan dalam memori jangka panjang dan mengubahnya menjadi reaksi

jawaban.

2. Jean Piaget
Menurut Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan' yakni

asimilasi, akomodasi, dan equilibrasi. Asimilasi adalah proses pengintegrasian

informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah

proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru' Sedangkan

equilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan ako-

modasi. Sebagai contoh, seorang siswa yang sudah mengetahui prinsip-

prinsip penjumlahan, jika gurunya memperkenalkan prinsip perkalian maka

terjadilah proses pengintegrasian antara Prinsip penjumlahan (yang sudah ada

dibenak siswa) dengan prinsip perkalian (sebagai informasi baru)' inilah yang

dimaksud dengan proses asimilasi. fika siswa diberi sebuah soal perkalian

maka situasi ini disebut akomodasi. Dalam hal ini berarti penerapan prinsip

perkalian dalam situasi baru dan spesifik' Agar siswa dapat terus berkembang

dan menambah ilmunya, tapi sekaligus menjaga stabilitas mental dalam

dirinya maka diperlukan proses penyeimbangan' Proses inilah yang disebut

equilibrasi, penyeimbangan antara dunia luar dan dalam'
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3. Ausubel
Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelaj aran (instructi onal
content) sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan
baik dan tepat kepada siswa (advance organizers). Dengan demikian, hal itu
akan memengaruhi pengaturan kemajuan belajar siswa (advance organizers).
Konkretnya pengetahuan guru terhadap isi pembelajaran harus sangat baik
sehingga ia akan mampu menemukan informasi yang sangat abstrak, umum,
dan inklusif yang mewadahi apa yang akan diajarkan. Guru juga harus memiliki
logika berpikir yang bai( agar dapat memilah-milah materi pembelajaran,
merumuskannya dalam rumusan yang singkat dan padat, serta mengurutkan
materi tersebut dalam struktur yang logis dan mudah dipahami.

4. Bruner
Sementara Bruner mengusulkan teori yang disebutny a Jree discovery learning.
Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan
kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menernukan
suatu aturan (termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagai) melalui berbagai
contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumbernya. Misalnya,
siswa dibimbing secara induktif untuk mengetahui kebenaran umum, yakni
memahami konsep "kedisiplinan' contohnya, untuk pertama kalinya siswa
tidak harus menghafal definisi kedisiplinan, tetapi mempelajari contoh-contoh
konkret tentang perilaku yang menunjukkan kedisiplinan dan yang tidak.
Berdasarkan contoh-contoh itulah siswa dibimbing untuk mendefinisikan
kata kedisiplinan. Kebalikan dari pendekatan ini disebut "belajar ekspositori,,
(belajar dengan cara menjelaskan). Siswa diberi suatu informasi umum dan
diminta untuk mencari contoh-contoh khusus dan konkret yang dapat meng-
gambarkan makna dari informasi tersebut, proses belajar ini berjalan secara
deduktif.

Prinsip kognitivisme banyak dipakai di dunia pendidikan, khususnya
terlihat pada perancangan suatu sistem instruksional, prinsip-prinsip tersebut
antara lain berikut ini.

l. Pebelajar akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila
pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu.

2. Penyrsunan materi peiajaran harus dari sederhana ke kompleks.
3. Belajar dengan memahami akan jauh lebih baik daripada dengan hanya

menghafal tanpa pengertian penyajian.
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Adapun kritik terhadap teori kognitMsme adalah sebagai berikut'

1. Teori kognitif lebih dekat kepada psikologi daripada kepada teori belajar

sehingga aplikasinya dalam proses belajar mengajar tidaklah mudah'

2. Sukar dipraktikkan secara murni sebab sering kali kita tidak mungkin

memahami 'struktur kognitif" yang ada dalam benak setiap siswa'

Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran adalah berikut

ini.

1. Guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang

mudah dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah

dasar belajar menggunakan benda-benda konkret, keaktifan siswa sangat

dipentingkan.

2. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu

dari sederhana ke komPleks.

3. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, dan memperhatikan

perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa'

D. TEORI BEI-AIAR HUMANISTIK
Pendekatan pembelajaran humanistik memandang manusia sebagai subjek

yang bebas merdeka untuk menentukan arah hidupnya' Manusia bertang-

gung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan iuga atas hidup orang lain'

Pendekatan yang Iebih tepat digunakan dalam pembelajaran yang humanistik

adalah pendekatan dialogis, reflektrf, dan ekspresif. Pendekatan dialogis

mengajak Peserta didik untuk berpikir bersama secara kritis dan kreatif'

pendidik tidak bertindak sebagai guru melainkan fasilitator dan partner

dialog; pendekatan reflektif mengajak peserta didik untuk berdialog dengan

dirinya sendiri; sedangkan pendekatan ekspresif mengajak peserta didik

untuk mengekspresikan diri dengan segala potensinya (realisasi dan aktulisasi

diri). Dengan demikian, pendidik tidak mengambil alih tangung jawab'

melainkan sekadar membantu dan mendampingi peserta didik dalam proses

perkembangan diri, penentuan sikap, dan pemilahan nilai-nilai yang akan

diperjuangkannya.

Pendidikan yang humanistik menekankan bahwa pendidikan yang utama

adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antarpribadi'

Sertaantarapribadidankelompokdidalamkomunitassekolah.Relasiini
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berkembang dengan pesat dan menghasilkan buah-buah pendidikan jika
dilandasi oleh cinta kasih antarmereka. pribadi-pribadi hanya berkembang
secara optimal dan relatif tanpa hambatan jika berada dalam suasana yang
penuh cinta (conditional love), hati yang penuh pengertian (understanding
heart), serta relasi pribadi yang efektif (pe rsonal relatiorship)- Dalant mendidik
seseorang, guru hendaknya mzrmpu menerima diri sebagaimana adanya dan
kemudian mengungkapkannya secara jujur (modeling). Mendidik tidak sekadar
mentransfer ilmu pengetahuan dan melatih keterampilan verbal kepada para
peserta didik, namun merupakan bantuan agar peserta didik dapat menum_
buhkembangkan dirinya secara optimal.

Mendidik yang efektif pada dasarnya merupakan kemampuan seseora.ng
menghadirkan diri sedemikian rupa sehingga pendidik memiliki relasi ber-
makna pendidikan dengan para peserta didik Dengan demikian, siswa m.rmpu
menumbuhkembangkan dirinya menjadi pribadi dewasa dan matang.pendi_
dikan yang efektif adalah yang berpusat pada siswa atau pendidikan bagi
siswa. Dasar pendidikannya adalah apa yang menjadi "dunia,l minat, dan
kebutuhan-kebutuhan peserta didik Pendidik membantu peserta didik untuk
menemukan, mengembangkan, dan mencoba mempraktikkan berbagai
kemampuan yang mereka miltki (the learners-centered teaching). Ciri utama
pendidikan yang berpusat pada siswa adalah bahwa pendidik menghormati,
menghargai, dan menerima siswa sebagaimana adanya. Komunikasi dan relasi
yang efektif sangat diperlukan dalam model pendidikan yang berpusat pada
siswa, sebab hanya dalam suasana relasi dan komunikasi yang efektif, peserta
didik akan dapat mengeksplorasi dirinya, mengembangkan dirinya, dan
kemudian memfungsikan dirinya di dalam masyarakat secara optimal.

Tujuan sejati dari pendidikan seharusnya adalah pertumbuhan dan per_
kembangan diri peserta didik secara utuh sehingga mereka menjadi pribadi
dewasa yang matang dan mapan, serta mampu menghadapi berbagai masalah
dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Agar tujuan ini dapat tercapai
maka diperlukan sistem pembelajaran dan pendidikan yang humanistik, serta
mengembangkan cara berpikir aktif-positif dan keterampilan yang memadai
(income generating skills). Pendidikan dan pembelajaran yang bersifat aktif-
positifdan berdasarkan pada minat dan kebutuhan siswa sangat penting untuk
memperoleh kemajuan baik dalam bidang intelektual, emosi/perasaan, afeksi,
maupun keterampilan yang berguna untuk hidup praktis.
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Tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah memanusiakan seorang

manusia. Pendidikan hendaknya membantu Peserta didik untuk bertumbuh

kembangmenjadipribadi-pribadiyanglebihbermanusiawi(semakin..penuh'
sebagai manusia), berguna dan berpengaruh di dalam masyarakatnya' ber-

tanggung jawab, serta bersifat proaktif dan kooperatif' Masyarakat mem-

butuhkan pribadi-pribadi yang handal dalam bidang akademis, keterampilan

atau keahlian, dan sekaligus memiliki watak atau keutamaan yang luhur'

Singkatnya, pribadi yang cerdas, berkeahlian, namun tetap humanis'

Bagi penganut teori humanistik, proses belajar harus berhulu dan ber-

muara pada manusia. Dari teori-teori belajar behavioristik, kognitif, dan

konstruktivistik, teori inilah yang paling abstrak dan paling mendekati dunia

filsafat daripada dunia pendidikan. Pada kenyataannya, teori ini lebih banyak

berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling

ideal. Dengan kata lain teori ini lebih tertarik pada gagasan tentang belajar

dalam bentuknya yang paling ideal, daripada belajar seperti apa yang biasa

dalam dunia keseharian. oleh karena teori ini bersifat eklektik, artinya teori

apa pun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk "memanusiakan manusia"

(mencapai aktualisasi diri) dapat tercaPai' Sebagai contoh' teori belajar ber-

makna Ausubel (meaningful learning) dan taksonomi tujuan belajar Bloom

danKrathwohldiusulkansebagaipendekatanyangdapatdipakaiolehaliran
humanistik (padahal teori ini juga terdapat dalam aliran kognitif) '

Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan

manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungan

dan dirinya sendiri' Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar ia

semakin mampu untuk mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya' Teori

belajar ini berusaha untuk memahami perilaku belajar dari sudut pandang

pelakunya, bukan dari sudut pandang Pengamatnya'

Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengem-

bangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal

diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik, serta membantu dalam

mewujudkan berbagai potensi yang ada dalam diri mereka' Para ahli huma-

nistik melihat adanya dua bagian pada proses belajar' yaitu proses dalam

memperoleh informasi baru, dan personalia informasi ini pada individu'

Pendekatan humanistik dalam pendidikan menekankan pada perkem-

bangan positif. Pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untukmencari

dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan
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Berikut ini beberapa tokoh dalam aliran humanistik'

1. Bloom dan Krathwohl
Bloom dan Krathwohl menunjukkan aPa yang mungkin dikuasai (dipelajari)

oleh siswa tercangkup dalam tiga kawasan berikut.

a. Ranah Kognitif
Kognitif terdiri dari enam tingkatan yaitu sebagai berikut'

1) Pengetahuan (mengingat, menghapal).

2) Pemahaman (menginterpretasikan).

3) Aplikasi (menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah)'

4) Analisis (menjabarkan suatu konsep).

5) Sintesis (menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep

utuh).
5) Evaluasi (membandingkan nilai, ide, metode, dan sebagainya)'

b. RanahAfektif
Ranah afektif memiliki lima tingkatan berikut.

1) Pengenalan (menirukan gerak).

2) Merespons (aktifberpartisipasi).

3) Penghargaan (menerima nilai-nilai' setia kePada nilai-nilai tertentu)'

4) Pengorganisasian (menghubung-hubungkan nilai-nilai yang dipercayai)'

5) Pengamalan (menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup)'

c. Ranah Psikomotot
Ranah psikomotor memiliki tingkatan sebagai berikut'

l) Peniruan (menirukan gerak).

2) Penggunaan (menggunakan konsep untuk melakukan gerak)'

3) KetePatan (melakukan gerak dengan benar)'

4) Perangkaian (melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar)'

5) Naturalisasi (melakukan gerakan secara wajar)'

Taksonomi Bloom telah berhasil memberi inspirasi kepada banyak pakar

lain untuk mengembangkan teori-teori belajar dan pembelajaran' Pada

tingkatan yang lebih paktis, taksonomi ini telah banyak membantu Praktisi

pendidikan untuk merumuskan berbagai tujuan belajar dalam bahasa yang
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mudah dipahami, operasional, serta dapat diukur. Selain itu, teori Bloom juga
banyak dijadikan pedoman untuk membuat butir-butir soal ujian, bahkan
oleh orang-orang yang sering mengkritik taksonomi tersebut.

Dalam dimensi pengetahuan di dalamnya memuat objek ilmu yang
disusun dari 1) pengetahuan fakta, 2) pengetahuan konsep, 3) menerapkan,4j
menganalisis, 5) mengevaluasi, dan 6) mencipta.

2. Arthur Combs (1912-1999)
Ahli psikologi menyatakan bahwa untuk mengubah tingkah laku seseorang
harus mengubah persepsi individu. combs menyatakan bahwa tingkah laku
menyimpang adalah akibat yang tidak dirakukan, tetapi dia tahu bahwa dia
harus melakukan. Untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah
mengerti bagaimana dunia ini dari sudut pandangnya.

Bersama dengan Donald Snygg (1904-1967) mereka mencurahkan banyak
perhatian pada dunia pendidikan. Meaning (makna atau arti) adalah konsep
dasar yang sering digunakan. perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud
merupakan perilaku-perilaku batiniah yang menyebabkan seseorang berbeda
dengan yang lain. Agar dapat memahami orang lain maka seseorang harus
melihat dunia orang lain tersebut, serta bagaimana ia berpikir dan merasa
tentang dirinya. Itulah sebabnya, untuk mengubah perilaku orang lain, sese_
orang harus mengubah persepsinya. Menurut Combs, perilaku yang keliru
atau tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa
yang seharusnya dilakukan sebagai akibat dari adanya sesuatu yang lain, yang
lebih menarik, atau memuaskan. Misalnya, guru mengeluh murid_muridnya
tidak berminat belajar, sebenarnya hal tersebut karena murid-murid itu tidak
berminat melakukan apa yang dikehendaki oleh guru. Kalau saja guru tersebut
mengadakan aktivitas -aktivitas yang lain, kemungkinan murid-murid akan
berubah sikap dan reaksinya (Rumini, dkk. 1993).

Sesungguhnya para ahli psikologi humanistik melihat dua bagian belajar,
yaitu diperolehnya informasi baru dan personalisasi informasi baru tersebut.
Hal yang keliru jika guru berpendapat bahwa murid akan mudah belajar jika
bahan pelajaran disusun dengan rapi dan disampaikan dengan baik, sebab arti
dan maknanya tidak melekat pada bahan pelajaran itu. Murid sendirilah yang
mencerna dan menyerap arti dan makna bahan pelajaran tersebut ke dalam
dirinya. Hal yang menjadi masalah dalam mengajar bukanlah bagaimana



bahan pelajaran itu disampaikan, tetapi bagaimana membantu murid memetik

arti dan makna yang terkandung di dalam bahan pelajaran tersebut, yakni

apabila murid dapat mengaitkan bahan pelajaran tersebut dengan hidup dan

kehidupan mereka maka guru boleh bersenang hati bahwa misinya telah

berhasil. Semakin jauh hal-hal yang terjadi di luar diri seseorang (dunia) dari

pusat lingkaran (persepsi diri) maka semakin kurang pengaruhnya terhadap

seseorang. Sebaliknya, semakin dekat hal-hal tersebut dengan Pusat lingkaran

maka semakin besar pengaruhnya terhadap seseorang dalam berperilaku'

Jadi, jelaslah mengapa banyak hal yang dipelajari oleh murid segera dilupakan,

karena sedikit sekali kaitan dengan dirinya.
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3. Kolb
Sementara, Kolb membagi tahapan belajar dalam empat tahap berikut'

a. Pengalaman konkret: pada tahap dini seorang siswa hanya mampu sekadar

ikut mengalami suatu kejadian, ia belum mengerti bagaimana dan mengapa

suatu kejadian harus terjadi seperti itu. Inilah yang terjadi pada tahap

awal proses belajar.

b. Pengamatan aktif dan efektif: siswa lambat laun mamPu mengadakan

pengamatan aktif terhadap kejadian itu, serta mulai berusaha memikirkan

dan memaharninYa.

c. Konseptualisasi: siswa mulai belajar membuat abstraksi atau "teori"

tentang hal yang pernah diamatinya' Pada tahapan ini, siswa diharapkan

sudah mampu membuat aturan-aturan umum (generalisasi) dari berbagai

contoh kejadian, yang meskipun tampak berbeda-beda tetapi mempunyai

landasan aturan Yang sama.

d. Eksperimen aktif: pada tahap ini siswa sudah mamPu mengaplikasikan

suatu aturan umum ke situasi yang baru. Dalam dunia matematika

misalnya siswa tidak hanya memahami asal-usul sebuah rumus, tetapi ia

juga mampu memakai rumus tersebut untuk memecahkan suatu masalah

yang belum pernah ia temui sebelumnya

MenurutKolb,siklusbelajarsemacamituterjadisecaraberkesinambungan
dan berlangsung di luar kesadaran siswa. Meskipun dalam teorinya dapat

dibuat garis tegas antara tahap satu dengan tahap lainnya, namun sering kali

terjadi begitu saja, sulit ditentukan kapan beralihnya'



4. Honey dan Mumford
Berdasarkan teori Kolb, Honey dan Mumford menggolongkan siswa atas empat
tipe berikut.

a. Siswa tipe aktivis: Mereka suka melibatkan diri pada pengalaman-penga_
laman baru, cenderung berpikiran terbuka dan mudah diajak berdialog,
namun biasanya kurang skeptis terhadap sesuatu, atau identik dengan
sikap mudah percaya. Mereka menyukai metode yang mampu mendorong
menemukan hal-hal baru, seperti brainstorming d.an problem solving.

b. siswa tipe reflektor: cenderung sangat berhati-hati mengambir langkah.
Dalam proses pengambilan keputusan cenderung konservatif, atau suka
menimbang-nimbang secara cermat baik-buruknya suatu keputusan.

c. Siswa tipe teoris: biasanya sangat kritis, senang menganalisis, dan tidak
menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya subjektif. Bagi mereka,
berpikir rasional adalah sesuatu yang sangat penting. Mereka juga sangat
skeptis dan tidak menyrrkai hal-hal yang spekulatif.

d. Siswa tipe pragmatis: menaruh perhatian besar pada berbagai aspek praktis
dalam segala hal, mereka tidak suka bertere-tele membahas aspek teoretis-
filosofis dari sesuatu. Bagi mereka, sesuatu dikatakan ada gunanya dan
baik hanya jika bisa dipraktikkan.

5. Habermas
Pada perspektif yang lain seperti dalam pandangan Habermas, belajar sangat
dipengaruhi oleh interaksi, baik dengan lingkungan maupun dengan sesama
manusia. Habermas membagi tiga macam belajar, yakni sebagai berikut.
a. Technical learning (belajar teknis): siswa belajar berinteraksi dengan alam

sekelilingnya, mereka berusaha menguasai dan mengelola alam dengan
mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk itu.

b. Practical leaning (belajar praktis): pada tahap ini siswa berinteraksi
dengan orang-orang di sekelilingnya. pemahaman siswa terhadap alam
tidak berhenti sebagai suatu pemahaman yang kering dan terlepas
kaitannya dengan manusia, pemahamannya iustru relevan jika berkaitan
dengan kepentingan manusia.

c. Emancipatory learning (belajar emansipatoris): siswa berusaha mencapai
pemahaman dan kesadaran yang sebaik mungkin tentang perubahan
(transformasi) kultural dari suatu lingkungan. pemahaman ini dianggap
sebagai tahap belajar yang paling tinggi, karena dianggap sebagai tujuan
pendidikan yang paling tinggi.

Bab 2 Teori Belajar dan lmplikasinya 41



6. Carl Rogers
Carl Rogers mengemukakan bahwa siswa yang belajar hendaknya tidak

J,p"t r",ir.tur.rkan dibiarkan belajarbebas' Siswa diharapkan dapat mengambil

kiutusan sendiri dan berani bertanggung jawab atas keputusan-keputusan

yang diambilnya sendiri' Dalam konteks tersebut' Rogers mengemukakan

ii*i t ut p.rrtirrg dalam proses belajar humanistik' yakni sebagai berikut'

^. Keinginan/hasrat untuk belajar: hasrat untuk belajar disebabkan adanya

hasrat ingin tahu manusia yang terus-menerus terhadap dunia seke-

lilingnya. D alam proses mencari jawabnya' seseorang mengalami aktivitas-

aktivitas belajar. Dalam kelas yang menganut pandangan humanistik'

anak diberi kebebasan untuk memuaskan keingintahuan mereka' untuk

mengikuti minat mereka yang tak bisa drlealangr' untuk menemukan diri

mereka sendiri, serta aPa yang Penting dan berarti tentang dunia yang

mengelilingi mereka'

b. Belajar bermakna atau belajar secara signifikan: seseorang yang ber-

aktivitas akan selalu menimbang-nimbang apakah aktivitas tersebut

mempunyai makna bagi dirinya' Iika tidak maka tentu tidak akan dilaku-

kurrt yu. Rogers telah riengidentifikasikan bahwa belajar secara signifikan

terjadi ketika belajar dirasakan relevan terhadap kebutuhan dan tujuan

siswa. contoh dari jenis belajar ini yaitu pikiran siswa yang ingin belajar

dengan cepat menggunakan komputer agar bisa menikmati permainan'

atau siswa yang cePat belajar menghitung uang kembaliannya ketika

membeli sesuatu'

c. Belajar tanpa hukuman/ancaman: belajar yang terbebas dari ancaman

hukuman mengakibatkan anak bebas melakukan apa saja' mengadakan

eksperimentasi hingga menemukan sendiri sesuatu yang baru'

d. Belajar dengan inisiatif sendiri: menyiratkan tingginya motivasi internal

yang dimiliki. Siswa yang banyak berinisiatif' mampu mengarahkan dirinya

sendiri, menentukan pililannya sendiri' serta berusaha menimbang sendiri

hal Yang baik bagi dirinYa'

e. Belajar dan perubahan: iunia terus berubah sehingga siswa harus belajar

untuk dapat menghadapi kondisi dan situasi yang terus berubah' D:"gT

demikian, belalar yang hanya sekadar mengingat fakta atau menghapal

sesuatu diPandang tak cukuP'
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7. Abraham Maslow
Teori Abraham yang sangat terkenal adalah teori kebutuhan. Kebutuhan pada
diri manusia selalu menuntut pemenuhan, dimulai dari tahapan yang paling
dasar secara hierarkis menuju kepada kebutuhan yang paling tinggi, tahapan-
tahapan kebutuhan tersebut adalah sebagai beriklt.
a. Physiological needs: kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan makan dan

minum, pakaian dan tempat tinggal, termasuk juga kebutuhan biologis.
Disebut kebutuhan paling dasar karena dibutuhkan semua makhluk hidup,
termasuk manusia.

b. SaJety/security needs: kebutuhan akan rasa aman secara fisik dan psikis.
Aman secara fisik seperti terhindar dari gangguan kriminalitas, teroris,
binatang buas, orang lain, tempat yang tidak aman, dan sebagainya. Aman
secara psikis misalnya tidak kena marah, tidak diejek, tidak direndahkan,
tidak dimutasikan dengan tidak jelas, diturunkan pangkatnya, dan
sebagainya.

c. Social needs: kebutuhan sosial dibutuhkan manusia agar ia dianggap
sebagai warga komunitas sosialnya. Bagi siswa agar dapat belajar dengan
baik, ia harus merasa diterima dengan baik oleh teman-temannya.

d. Esteem needs: kebutuhan ego termasuk keinginan untuk berprestasi dan
memiliki prestise. Seseorang membutuhkan kepercayaan dan tanggung
jawab dari orang lain. Dalam pembelajaran, dengan diberikan tugas-tugas
yang menantang maka siswa akan terpenuhi kebutuhan egonya.

e. Self-actualization needs: kebutuhan aktualisasi adalah kebutuhan untuk
membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. pada tahap ini,
seorang mengembangkan semaksimal mungkin potensi yang dimilikinya.
Untuk dapat mengaltualisasikan dirinya, siswa perlu suasana dan ling-
kungan yang kondusif.

Terhadap teori humanistik ini, terdapat sejumlah kritik yang diajukan.
Kritik tersebut antara lain karena sifatnya yang terlalu deskriptif dan strlit
diterjemahkan dengan langkahJangkah yang praktis dan konkret. Akan tetapi,
karena sifatnya yang deskriptif, teori ini cenderung memberi arah proses
belajar. Tujuan pendidikan seharusnya bersifat ideal dan teori humanis inilah
yang menjelaskan bagaimana tujuan ideal itu seharusnya. Teori humanistik ini
akan sangat membantu kita memahami proses belajar, serta melakukan proses
belajar itu dalam dimensi yang lebih luas jika kita mampu menempatkannya



pada konteks yang tePat. Pada gilirannya, teori ini akan membantu kita

menentukan strategi belajar yang tePat secara lebih sadar dan terarah' tidak

semata-mata tergantung pada intuisi.

Dari beberapa literatur pendidikan, ditemukan beberapa model pem-

belajarar. yang humanistik sep erti humanizing of the classroom' active learning'

quantum learning, quantum teaching, dar, the accelerated learning' berikut pen-

jelasannya.

a. Humonizing of the Classroom

Model ini dilatarbelakangi oleh kondisi sekolah yang otoriter, tidak manusiawi

sehingga banyak menyebabkan peserta didik putus asa dan mengakhiri

hidupnya alias bunuh diri. Kasus ini banyak terjadi di Amerika Serikat dan

lepang. Humanizing of the classroom ini dicetuskan oleh John P' Miller yang

terfokus pada pengembangan model "pendidikan afektif': Pendidikan model

ini bertumpu pada tiga hal: menyadari diri sebagai suatu proses Pertumbuhan

yang sedang dan akan terus berubah, mengenali konsep dan identitas diri'

..rt" -.ny"t,rpadukan kesadaran hati dan pikiran' Perubahan yang dilakukan

tidak terbatas pada substansi materi saia' tetaPi yang lebih penting pada aspek

metodologis yang dipandang sangat manusiawi'

b. Active Leanring

Model ini dicetuskan oleh Melvin L. Silberman. Asumsi dasar yang dibangun dari

model pembelaiaran ini adalah bahwa belajar bukan merupakan konsekuensi

otomatis dari penyampaian informasi kepada siswa' Belajar membutuhkan

keterlibatan mental dan tindakan sekaligus' Pada saat kegiatan belajar itu

aktif, siswa melakukan sebagian besar pekerjaan belajar' Mereka mempelajari

gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah' dan menerapkan apa yang

L...tu p"ta;". i.Dalar.r- active learning' carabelajar dengan mendengarkan saja

akan cepat lupa; dengan cara mendengarkan dan melihat akan ingat sedikit;

d.rrgar, .r." mendengarkan, melihat, dan mendiskusikan dengan siswa lain

akan paham; dengan cara mendengar, melihat' diskusi' dan melakukan akan

memperoleh pengetahuan dan keterampilan; dan cara untuk menguasai

pelajaran yang terbagus adalah dengan mengajarkan' Belajar aktif merupakan

langkah cePat, menyenangkan, dan menarik' Active learning menyajikan

banyak strategi pembelajaran aktifyang dapat diterapkan hampir untuk semua

materi pembelajaran.
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c. Quantum Learning
Adapun quantum learning merupakan cara pengubahan bermacam-macam
interaksi, hubungan, serta inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen
belajar. Dalam praktiknya, quantum learning menggabungkan sugestologi,
teknik pemercepatan belajar dan neurolinguistik dengan teori, keyakinan,
serta metode tertentu. euantum learning mengasumsikan bahwa jika siswa
mzunpu menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu maka akan
mampu membuat loncatan prestasi yang tidak bisa terduga sebelumnya.
Dengan metode belajar yang tepat siswa bisa meraih prestasi belajar secara
berlipat-ganda. Salah satu konsep dasar dari metode ini adalah belajar itu
harus mengasyikkan dan berlangsung dalam suasana gembira sehingga pintu
masuk untuk informasi baru akan lebih besar dan terekam dengan baik.

Sedang quantum teaching berusaha mengubah suasana belajar yang
monoton dan membosankan ke dalam suasana belajar yang meriah dan gembira
dengan memadukan potensi fisik, psikis, dan emosi siswa sehingga menjadi
suatu kesatuan kekuatan yang integral. euantum teachingberrsi prinsip-prinsip
sistem perancangan pengajaran yang efektif, efisien, dan progresif berikut
metode penyajiannya untuk mendapatkan hasil belajar yang mengagumkan
dengan waktu yang sedikit. Dalam praktiknya, model pembelajaran ini ber_
sandar pada asas utama bawalah dunia mereka ke dunia kita d.an antarkanlah
dunia kita ke dunia mereka. pembelajaran dengan demikian merupakan ke_
giatan full content ya.,g melibatkan semua aspek kepribadian siswa (pikiran,
perasaan, dan bahasa tubuh) di samping pengetahuan, sikap, dan keyakinan
sebelumnya, serta persepsi masa mendatang. Semua ini harus dikelola sebaik_
baiknya dan diselaraskan hingga mencapai harmoni (diorkestrasi).

d. The Accelerated Learning
Model ini merupakan pembelajaran yang dipercepat. Konsep dasar dari
pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran itu berlangsung secara cepat,
menyenangkan, dan memuaskan. pemilik konsep ini, Dave Meier menyarankan
kepada guru agar dalam mengelola kelas menggunakan pendekat an Somatic,
Auditory, visual, d,an Intellectual (sAVl).somatic dimaksudkan sebagai I earning
by moring and doing (belajar dengan bergerak dan berbuat). Auditory adarah
learning by talking and hearing (belajar dengan berbicara dan mendengarkan).
visual diartlkan learning by observing and picturing (belajar dengan mengamati
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dan mengamb arkan). Intellecfizal maksudnya adalah learning by problem

solving and rellecting (belajar dengan pemecahan masalah dan melakukan

refleksi).

Bobbi DePorter mengangBaP accelerated learn\ng dapat memungkinkan

siswa untuk belajar dengan kecepatan yang. mengesankan, dengan upaya

yang normal dan diliputi kegembiraan. cara ini menyatukan berbagai unsur

yang sekilas tampak tidak mempunyai persamaan, tampak tidak mempunyai

persiunaan, misalnya hiburan, permainan, warna, cara berpikir positii serta

kebugaran fisik dan kesehatan emosional. Akan tetaPi, semua unsur ini bekerja

sama untuk menghasilkan pengalaman belajar yang efektif'

Menurutnya Gardner (1983), manusia memiliki 7 macam kecerdasan

berikut.

l. Kecerdasan matematis/logis: kemampuan penalaran ilmiah, penalaran

induktif/dedukti( berhitung/angka, dan pola-pola abstrak'

2. Kecerdasan verbaVbahasa: kemampuan yang berhubungan dengan kata/

bahasa tertulis maupun lisan (sebagian materi pelajaran di sekolah ber-

hubungan dengan kecerdasan ini).

3. Kecerdasan interpersonal: kemampuan yang berhubungan dengan kete-

rampilan berelasi dengan orang lain, berkomunikasi antarpribadi

4. Kecerdasan fisik/gerak/badan: kemampuan mengatur gerakan badan'

memahami sesuatu berdasarkan gerakan'

5. Kecerdasan musikal/ritme: kemampuan penalaran berdasarkan pola nada

atau ritme. Kepekaan akan suatu nada atau ritme

6. Kecerdasan visual/ruang/spasial: kemampuan yang mengandalkan peng-

lihatan dan kemampuan membayangkan objek Kemampuan mencip-

takan gambaran mental.

7. Kecerdasan intrapersonal: kemampuan yang berhubungan dengan kesa-

daran kebatinannya seperti refleksi diri, kesadaran akan hal-hal rohani.

KecerdasaninterdanintraPersona]iniselaniutnyaolehDanielGoleman
( 1995) disebut dengan kecerdasan emosional' Selain itu, ternyata sebagianbesar

kegiatan kecerdasan logis matematis dan kecerdasan verbal bahasa dilakukan

di belahan otak kiri. Sedangkan kegiatan kecerdasan lainnya dilakukan pada

otak kanan (intrapersonal, interpersonal, visual-ruang' gerak-badan' dan

musik-ritme). Dengan demikian, penting pula untuk nilai akademik dan

tingkahlakudibedakan.Hukumanakademikdanhukuman..kepribadian"



E. RANGKUMAN
Teori behavioristik merupakan teori yang menggunakan hubungan stimulus-
responsnya dan menganggap orang yang belajar sebagai individu pasif.
Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu
hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku
tersebut. Di antara tokoh-tokoh aliran behavioristik, teori Skinner lah yang
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pun dipisahkan. Sayangnya sebagian di sekolah hanya kecerdasan logis-
matematis dan verbal-bahasa yang dikembangkan, sedangkan yang lainnya
hanya sedikit sekali. Hal ini tentu merugikan siswa sebab tidak semua bakat
dan kemampuannya dieksplorasi dan dikembangkan, dan juga fatal bagi
sebagian siswa yang memiliki kelebihan kecerdasan di otak kanan. Betapa
pentingnya dalam dunia pendidikan kita mengusahakan proses pembelajaran
dan pendidikan yang mengembangkan aktivitas baik otak kanan maupun otak
kiri, yang mengembangkan semua aspek kemanusiaan perseorangan.

Ki Hajar Dewantara melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psiko_
loginya. Menurutnya, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan
karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua
daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitikberatkan pada
satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai
manusia. Ia mengatakan bahlva pendidikan yang menekankan pada aspek
intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya.
setelah itu, ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada
pengembangan daya cipta, dan kurang memperhatikan pengembangan olah
rasa dan karsa. fika berlanjut terus akan menjadikan manusia kurang humanis
atau manusiawi. Berdasarkan titik pandang sosio-antropologis, kekhasan
manusia yang membedakannya dengan makhluk lain adalah bahwa manusia
itu berbudaya, sedangkan makhluk lainnya tidak berbudaya. Dengan demikian,
salah satu cara yang efektif untuk menjadikan manusia lebih manusiawi
adalah dengan mengembangkan kebudayaannya. persoalannya adalah budaya
dalam masyarakat itu berbeda-beda. Dalam masalah kebudayaan berlaku
pepatah:"Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya.,, Manusia akan
benar-benar menjadi manusia jika ia hidup dalam budayanya sendiri. Manusia
yang seutuhnya dianggap sebagai manusia itu sendiri ditambah dengan budaya
masyarakat yang melingkupinya.



paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik.

Teori behavioristik tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks

sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau

pembelajaran yang dapat diubah menjadi sekadar hubungan stimulus dan

respons. Pandangan behavioristik juga kurang dapat menjelaskan adanya

variasi tingkat emosi pelajar, walaupun mereka memiliki pengalaman penguatan

yang sama.

Penerapan teori behavioristik yang salah dalam suatu situasi pembel-

ajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak

menyenangkan bagi siswa yaitu guru yang sentral, bersikap otoriter, komu-

nikasi langsung satu arah, serta guru melatih dan menentukan apa yang harus

dipelajari murid. Metode behavioristik ini sesuai untuk perolehan kemampuan

yang membutuhkan praktik dan pembiasaan untuk melatih anak-anak yang

masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa.

Menurut seorang ahli yang menganut teori belajar kognitif ini menya-

takan bahwa seorang individu adalah suatu struktur kognitif, peta mental,

serta skema atau jaringan konsep guna memahami dan menanggapi penga-

lamannya berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian terdapat pula pendapat

bahwa seorang individu tersebut belajar melalui hubungan sosial dimana

budaya memegang peranan penting dalam belajar seseorang. Selain itu,

teori yang berkembang selanjutnya adalah dimana individu dalam proses

belajar, serta menggambarkan dengan cara individu memanipulasi simbol

dan memperoses informasi. Berdasarkan pendapat atau teori-teori tersebut,

terpapar jelas bahwa individu dapat belajar melalui berbagai cara untuk
memperoleh, menerima, memproses, menyimpan dan menguraikan kembali

informasi yang diperolehnya baik melalui hubungan sosial maupun tidak.

Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika siswa

memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya

harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan

sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari

sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Ada salah

satu ide penting dalam teori belajar humanisme yaitu siswa harus mamPu

untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam kegiatan belajar mengajar sehingga

siswa mengetahui apa yang dipelajarinya serta tahu seberapa besar siswa

tersebut dapat memahaminya. Selain itu, siswa dapat mengetahui di mana,

kapan, dan bagaimana mereka akan belajar.
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Teori konstrutivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan
(konstruksi) pengetahuan oleh si pebelajar itu sendiri. Dalam aliran kons-
truktivistik, pengetahuan dipahami sebagai suatu pembentukan yang terus-
menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena
adanya pemahaman-pemahaman baru.

Teori humanistik memiliki kelebihan-kelebihan seperti: teori ini bersifat
eklektik, memiliki tugas dalam hal perkembangan positif bagi siswa, mene_
kankan pada pentingnya emosi dan perasaan, serta dapat membuat siswa-siswi
menjadi pribadi yang mandiri. selain kelebihan, teori ini memiliki kekurangan
yaitu dalam menilai keberhasilan teori ini hanya menilai satu aspek.

Teori konstruktivistik memiliki kelebihan-kelebihan seperti teori ini ber-
asal dari manusia itu sendiri (hasil bentukan manusia diri sendiri), dan setiap
saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru.
selain memiliki kelebihan, teori ini memiliki kekurangan, antara lain teori ini
berjalan hanya berasal dari keinginan siswa itu sendiri.
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F. LATIHAN
l. Sebutkan berbagai macam teori belajar beserta tokoh-tokohnya!
2. Jelaskan masing-masing karakteristik dari teori belajar!
3. Uraikan masing-masing teori belajar dan implikasinya dalam pembel_

ajaranl

4. Analisis permasalahan belajar yang muncul di sekitar lingkungan kampus
dan identifikasi penyebabnya, serta uraikan solusinya melalui pendekatan
teori belajar!



PENDEKATAN DAN MODET
DATAM PEMBETAJARAN

f) endekatan dapat diartikan sebagai suatu proses, perbuatan, atau cara
I untuk mendekati sesuatu. Menurut Suharno, Sukardi, Chodijah dan
Suwalni (1998:25) bahwa pendekatan pembelajaran diartikan sebagai model
pembelajaran. Sedangkan pembelajaran menurut H.J. Gino dkk. (1998:32)

adalah sebagai usaha sadar dan disengaja oleh guru untuk membuat siswa

belajar, dengan tujuan mengaktifkan faktor intern dan faktor ekstern dalam
kegiatan belajar mengajar. Sukintaka (2004: 55) menyatakan bahwa pem-
belajaran mengandung pengertian bagaimana para guru mengajarkan sesuatu

kepada peserta didik, tetapi di samping itu juga terjadi peristiwa bagaimana
peserta didik mempelajarinya.

Berdasarkan pengertian pendekatan dan pembelajaran tersebut dapat
disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan cara kerja yang
mempunyai sistem untuk memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran,
dan membelajarkan siswa guna membantu dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Hal ini sesuai pendapat Wahjoedi (1999: l2l) bahwa pendekatan
pembelaiaran adalah cara mengelola kegiatan belajar dan perilaku siswa,

agar ia dapat aktif melakukan tugas belajar sehingga dapat memperoleh hasil
belajar secara optimal. Menurut Syaifuddin Sagala (2005: 68) pendekatan
pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa,

dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional ter-
tentu.

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut

pandang kita terhadap proses pembelqaran, yang merujuk pada pandangan

tentang terj adinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya
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mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran
dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran
terdapat dua jenis pendekatan, yaitu: (l) pendekatan pembelajaran yang
berorientasi atau berpusat pada siswa (student cefltered approach) dan (2)
pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat prda guru (teacher

centered approach). Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan
selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran.

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan perlu dilakukan perubahan.
Dalam proses dan materi pembelajaran di pendidikan, tidak lagi menggunakan
pendekatan Tea cher-Centered Content-Oriented (TCCO), tetapi diganti dengan
menggunakan model Student-Centered Learning (SCL) yang disesuaikan
dengan keadaan sekolahnya.

A. PERUBAHAN DARI TCL OCCO) KE ARAH SCt
Pola pembelajaran yang terpusat pada guru seperti yang saat ini masih
dilakukan, kurang memadai untuk mencapai tujuan pendidikan yang ber-
basis kompetensi. Berbagai alasan yang dapat dikemukakan antara lain: l)
perkembangan Ipteks yang sangat pesat dengan berbagai kemudahan untuk
mengaksesnya merupakan materi pembelajaran yang sulit dapat dipenuhi
oleh seorang guru,2) perubahan kompetensi kekaryaan yang berlangsung
sangat cepat memerlukan materi dan proses pembelajaran yang lebih fleksibel,
3) kebutuhan untuk mengakomodasi demokratisasi partisipatif dalam proses
pembelajaran di perguruan tinggi. OIeh karena itu, pembelaiaran saat ini
selalu didorong untuk berpusat pada siswa (SCL) dengan memfokuskan pada

tercapainya kompetensi yang diharapkan. Hal ini berarti siswa harus didorong
untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya keras
mencapai kompetensi yang diinginkan. Ketiga alasan pergeseran pembelajaran
yang diuraikan di atas merupakan alasan di luar esensi proses pembelajaran
itu sendiri.

fika ditinjau esensinya, pergeseran pembelajaran adalah pergeseran
paradigma, yaitu paradigma dalam cara kita memandang pengetahuan, para-
digma belajar, dan pembelajaran itu sendiri. Paradigma lama memandang
pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan
ke orang lain/siswa dengan istilah transfer of knowledge. Sedangkan untuk
paradigma baru, pengetahuan adalah sebuah hasil konstruksi atau bentukan
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dari orang yang belajar. Dengan demikian, belajar adalah sebuah proses mencari

dan mengonstruksi pengetahuan sehingga bersifat aktif dan caranya sPesifik-

Sedangkan dengan paradigma lama, belajar adalah menerima pengetahuan

pasif, karena pengetahuan yang telah dianggap tadi tinggal dipindahkan ke

siswa dari guru dan bentuknya berupa penyampaian materi (ceramah).

Guru sebagai pemilik dan pemberi pengetahuan, serta siswa sebagai

penerima pengetahuan. Kegiatan ini sering dinamakan pengajaran. Dengan

pola ini, perencanaan pengajarannya (RPP dan SAP) Iebih banyak mendes-

kripsikan kegiatan yang harus dilakukan oleh pengajar, sedangkan bagi siswa

perencanaan tersebut lebih banyak bersifat instruksi yang harus dijalankan.

Konsekuensi paradigma baru adalah guru hanya sebagai fasilitator dan

motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan

siswa (bersama guru) untuk memilih, menemukan dan menyusun penge-

tahuan, serta cara mengembangkan keterampilannya (method of inquiry and

discovery). Dengan paradigma inilah proses pembelajaran (learning process)

dilakukan. Dengan ilustrasi <ii bawah ini akan lebih jelas perbedaan TCL

dengan SCL.

Tabel Perbedaan TCL dengan SCL

Teacher Centered Learning Student Centered Learning

a Pengetahuan ditransfer dari dosen ke

mahasiswa.
Mahasiswa secara aktif mengembangkan
pengetahuan dan keterampilan yang
dipelajarinya.

Mahasiswa menerima pengetahuan
secara pasif.

Mahasiswa secara aktif terlibat di dalam
mengelola pengetahuan.

c Lebih menekankan pada penguasaan
materi.

Tidak hanya menekankan pada penguasaan

materi, tetapi.iuga dalam mengembangkan
karakter mahasiswa (life-long learning).

d Biasanya memanfaatkan media tunggal. Memanfaatkan banyak media (multimedia).

e Fungsi dosen sebagai fasilitator dan
evaluasi dilakukan bersama dengan
mahasiswa

t Proses pembelajaran dan penilaian

dilakukan secara terpisah.
Proses pembela.iaran dan penilaian
dilakukan saling berkesinambungan dan
terintegritas.

s Penekanan pada proses pengembangan
pengetahuan, kesalahan dinilai dapat
menjadi salah satu sumber belalar

h Sesuai untuk mengembangkan ilmu
dalam satu disiplin saja.

Sesuai untuk pengembangan ilmu dengan
cara pendekatan indisiPliner

lklim belajar lebih individualis dan
kompetitif .
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b

Fungsi dosen atau pengajar sebagai
pemberi informasi utama dan evaluator.

Menekankan pada jawaban yang benar.

lklim yang dikembangkan lebih bersifat
kolaboratif, suportif, dan kooperatif.



mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan pemahaman ini,
hasil belajar diharapkan lebih bermakna bagi siswa. proses pembelajaran juga
berlangsung alamiah, yaitu siswa bekerja dan mengarami, serta bukan transfer
pengetahuan dari guru ke siswa.

contextual Teaching Learning (crL) adalah konsep belajar di mana gur d
menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa untuk mem_
buat hubungan antara pengetahuan yang dimi_liki, dengan penerapan dalam
kehidupan sehari-hari. Siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan
dalam konteks yang terbatas sedikit demi sedikit, dan dari proses mengontruksi
sendiri sebagai bekal dalam memecahkan masalah kehidupannya sebagai
anggota masyarakat.

Konteks dalam pengertian pembelajaran kontekstual mempunyai makna
lebih dari sekadar keterkaitan lingkungan fisik tertentu pada waktu tertentu.
Konteks dalam pengertian pembelajaran kontekstual mencakup juga konteks
mental dan emosional tiap individu, konteks sosial, serta konteks kultural.
Dengan demikian, pengertian kontekstual mempunyai makna yang lebih luas
dibandingkan aplikatif. Pemberajaran yang aprikatif mengandung perrgertian
bahwa sesuatu yang dipelajari siswa di sekolah dapat diaplikasikan pada
situasi yang berbeda, misalnya pada konsep yang berbeda, mata pelajaran
yang berbeda, atau juga dalam kehidupan sehari_hari. pembelajaran yang
kontekstuai mengandung makna bahwa kegiatan belajar mempertimbangkan
semua unsur terkait yang memengaruhi proses belajar anak. pembelajaran
kontekstual bukan hanya memperhatikan aplikasi, tetapi iuga pemanfaatan
segala sumber daya yang ada dalam konteks untuk mendukung belajar.

Proses belajarnya berlangsung alamiah dalam bentuk siswa bekerja dan
mengalami, serta tidak hanya mentransfer atau mendapatkan dari guru. Siswa
dilatih misalnya untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam
suatu situasi, dan masalah yang memang ada dalam dunia nyata. Siswa tidak
belajar dalam proses seketika, tetapi diperoleh sedikit demi sedikit, kemajuan
diukur dari proses, kinerja dan produk, serta berbasis pada prinsip authentic
assesment.

Contextual Teaching Learning (CTL) juga suatu proses pembelajaran yang
berupa learner-centered and learning in context. Kontels adalah sebuah kea-
daan yang memengaruhi kehidupan siswa dalam pembelajarannya. proses
pembelajaran kontekstual tersusun oleh g komponen berikut.
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a. Membangun Hubungan untuk Menemukan Makna (Relating)

Dengan mengaitkan apa yang dipelajari di sekolah dengan pengalamannya

sendiri, kejadian di rumah, informasi dari media massa dan lain-lain maka anak

akan menemukan sesuatu yang jauh lebih bermakna dibandingkan apabila

informasi yang diperolehnya di sekolah disimpan begitu saja tanpa dikaitkan

dengan hal-hal lain. Apabila anak merasakar. bahwa sesuatu yang dipelajari

ternyata bermakna maka ia akan termotivasi dan terpacu untuk belajar.

b. Melakukan Sesuatu yang Bermakna (Experiencing)

Ada beberapa langka yang dapat ditempuh guru untuk membuat pelajaran

terkait dengan konteks kehidupan siswa, yakni sebagai berikut.

l) Mengaitkan pembelajaran dengan sumber-sumber yang ada di konteks

kehidupan siswa.

2) Menggunakan sumber-sumber dari bidang lain.

3) Mengaitkan beberapa pelajaran yang membahas topik berkaitan.

4) Menggabungkan antara sekolah dengan pekerjaan.

5) Belajar melalui kegiatan sosial/bakti sosial.

c. Belajar Secara Mandii
Kecepatan belajar siswa sangat bervariasi, memiliki cara, bakat, dan minat yang

juga beragam. Perbedaan-perbedaan ini hendaknya dihargai dan siswa diberi

kesempatan belajar mandiri sesuai dengan kondisi masing-masing siswa.

d. Kolaborasi
Setiap makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lain, demikian juga

pembelajaran di sekolah hendaknya dapat mendorong siswa untuk bekerja

sama dengan yang lain.

e. Berpikir Kritis dan Kreatif (Applying)

Salah satu tujuan belajar adalah agar siswa dapat mengembangkan Potensi

intelektual yang dimilikinya. Pembelajaran di sekolah hendaknya melatih

siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, serta memberikan kesempatan untuk

mempraktikkannya dalam situasi yang nyata.

f. Mengembangkan Potensi Indiviilu (Transfeting)

OIeh karena tidak ada individu yang sama persis maka kegiatan pembelajaran

hendaknya bisa mengidentifikasi potensi yang dimiliki setiaP siswa, serta

memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkannya.
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C. Standar Pencapaian yang Tinggi
Pada dasarnya setiap orang ingin mencapai sesuatu yang tinggi; standar yang

tinggi akan memacu siswa untuk berusaha keras dan menjadi yang terbaik.

h. Assessmeat yang Autentik
Pencapaian siswa tidak cukup hanya diukur dengan tes saja. Akan tetapi, hasil

belajar hendaknya diukur dengan asesmen autentik yang bisa menyediakan

informasi yang benar dan akurat, mengenai apa y^ng benar-benar diketahui
dan dapat dilakukan oleh siswa atau tentang kualitas program pendidikan.

2. Pendekatan E-Learning
Pendekatan e-learning ata.u electronic learning merupakan salah satu pende-

katan pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik,
khususnya perangkat komputer. Dengan demikian, e-learning sering disebut
juga bnline course' (Soekartawi, Haryono dan Libero; 2002). Merujuk literatur
ini maka e-learning dapat diartikan sebagai pembelajaran yang pelaksanaannya

didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, audio, video tape, transmisi satelit,

atau komputer.

Menurut Soekartawi (2004), dalam perkembangannya komputer dipakai
sebagai alat bantu pembelajaran sehingga dikenal dengan istilah Computer Based

Learning (CBL) atau Computer Assisted Learning (CAL). Ketika pertama-tama

komputer mulai diperkenalkan khususnya di pembelajaran maka ia menjadi
populer di kalangan anak didik. Hal itu dapat dimengerti karena berbagai

variasi teknik mengajar bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu a) Technology-

based Learning, dan b) Technology-based Web -learning.

Soekartawi (2004) mencatat bahwa terdapat sejumlah manfaat dan kele-

bihan dari pendekatan e-learning yang dapat dirasakan oleh para pebelajar,

namun sejumlah kelemahan juga ditemukan antara lain a) kurangnya interaksi

antara guru dengan siswa atau bahkan antarsiswa itu sendiri, b) adanya kecen-

derungan mengutamakan aspek bisnis dan mengabaikan aspek sosial, c)

proses pembelajaran lebih cenderung ke arah pelatihan, d) siswa yang tidak
mempunyai motivasi yang tinggi cenderung gagal, e) tidak semua tempat dan

siswa memiliki internet.

Berdasarkan penelitian dan pengalaman sebagaimana telah dilakukan di
banyak negara maju, pendayagunaan internet untuk pendidikan atau pem-

belajaran bisa dilakukan dalam tiga bentuk berikut (Harina Yuhetty, 2004).
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^. Web Course: penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran di
mana seluruh bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan

dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Hubungan atau

komunikasi antara guru dan siswa dapat dilakukan setiap saat (baik secara

asy nchronous maupun synchronous). Proses pembelajaran sepenuhnya

dilakukan melalui penggunaan internet s eperti e-mail, chatrooms, bulletin

board, dan online conference.

b. Web Centric Course: sebagian besar bahan belajar, diskusi, konsultasi,

penugasan, dan latihan disampaikan melalui internet, sedangkan ujian dan

sebagian konsultasi, diskusi, serta latihan dilakukan secara tatap muka.

Persentase tatap muka tetap lebih kecil dibandingkan persentase proses

belajar melalui internet.

c. Web Enhanced Course: pemanfaatan internet untuk menunjang pening-

katan kualitas pembelajaran di kelas. Selain itu, dikenal juga dengan nama

Web Lite Course karena kegiatan pembelajaran utama adalah tatap muka di
kelas. Peranan internet di sini adalah untuk menyediakan isi pembelajaran

(content) yang sangat kaya bagi siswa dan memberikan fasilitas hubungan

(Iink) ke berbagai sumber belajar, serta fasilitas komunikasi dengan

guru/pembelajar. Persentase pembelajaran melalui internet lebih sedikit

dibandingkan dengan persentase pembelajaran secara tatap, karena

penggunaan internet hanya untuk mendukung kegiatan pembelajaran

tatap muka.

3. Pendekatan Belajar Aktif
Pendekatan belajar aktif adalah pendekatan dalam pengelolaan sistem pem-

belajaran melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri.
Kemampuan belajar mandiri ini merupakan tuiuan akhir dari belajar aktif
(active learning). Untuk dapat mencapai hal tersebut kegiatan pembelajaran

dirancang sedemikian rupa agar bermakna bagi siswa atau anak didik.

Pembelajaran aktlf (actitte learning) dimaksudkan untuk mengoptimalkan

penggunaan semua potensi yang dimilki oleh anak didik. Dengan demikian,

semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan

karakteristik pribadi yang mereka miliki. Di samping itu, pembelajaran aktif
(active learning) juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa atau anak

didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran.
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Belajar yang memiliki makna dapat terjadi jika siswa berperan secara aktif
dala-m proses belajar. Dengan demikian, siswa mampu memutuskan apa yang
akan dipelajari dan cara mempelajarinya. Beberapa penelitian membuktikan
bahwa perhatian siswa (anak didik) dapat berkurang bersamaan dengan
berlalunya waktu. Penelitian yang dilakukan oleh pollio (1984) menunjukkan
bahwa perhatian siswa dalam ruang kelas hanya memperhatikan pelajaran
sekitar 40% dari waktu pembelajaran yang tersedia. Sedangkan menurut Mc
Keachie (1986) menyebutkan bahwa dalam l0 menit pertama perhatian siswa
dapat mencapai 707o dan berkurang sampai m enjadi2Oo/o pada waktu 20 menit
terakhir. Kondisi tersebut di atas merupakan kondisi umum yang terjadi dalam
lingkungan sekolah. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi kegagalan dalam
dunia pendidikan kita, terutama disebabkan anak didik di ruang kelas lebih
banyak menggunakan indra pendengarannya dibandingkan visual. Dengan
demikian, apa yang dipelajari di kelas tersebut cenderung untuk dilupakan
sebagaimana diungkapkan oleh Konficius berikut ini.

Apa yang saya dengar saya lupa.

Apa yang saya lihat saya ingat sedikit.

Apa yang saya lakukan saya paham.

Ketiga pernyataan tersebut berusaha menekankan mengenai pentingnya
belajar aktif (active learning) agar apa yang dipelajari di sekolah tidak menjadi
suatu hal yang sia-sia. Ungkapan di atas tersebut sekaligus menjawab perma-
salahan yang sering dihadapi dalam proses pembelajaran, yaitu tidak tuntasnya
penguasazrn siswa terhadap materi pembelajaran.

Terdapat beberapa alasan perihal penyebab mengapa kebanyakan orang
cenderung melupakan apa yang mereka dengar. Salah satu jawabannya adalah
adanya perbedaan antara kecepatan bicara guru dengan tingkat kemampuan
siswa dalam mendengarkan apa yang disampaikan g-uru. Sebagian besar
guru berbicara sebanyak 100-200 kata per menit, sementara siswa hanya
mampu mendengarkan 50 -100 kata per menitnya (setengah dari apa yang
dikemukakan guru). Oleh karena siswa mendengarkan pembicaraan guru
sambil berpikir, kerja otak manusia tidak sama dengan tape recorder yang
mampu merekam suara sebanyak apa yang diucapkan dengan waktu yang
sama dengan waktu pengucapan. Da1am hal ini, penambahan visual pada
proses pembelajaran dapat dilakukan agar bisa menaikkan ingatan hingga
lTlo/o dari ingatan semula. Dengan demikian, penambahan visual di samping



auditori dalam pembelajaran, kesan yang masuk dalam diri siswa semakin kuat

sehingga dapat bertahan lebih lama dibandingkan dengan hanya menggunakan

audio (pendengaran) saja. Hal ini disebabkan karena fungsi sensasi perhatian

yang dimiliki siswa saling menguatkan, aPa yang didengar dikuatkan oleh

penglihatan (visual) dan apa yang dilihat dikuatkan oleh audio (pendengaran).

Dalam arti kata pembelajaran seperti ini sudah diikuti oleh reinforcement yang

sangat membantu bagi pemahaman anak didik terhadap materi pembelajaran.

Belajar aktif adalah perkembangan dari teori learning by doing. Dewey

tidaksetuju dengan belajar menghapal atau rote learning. Dewey sendiri adalah

pendiri Dewey School yang menggunakan prinsip-prinsip "learning by doing",

yakni siswa diharuskan untuk terlibat dalam proses belajar secara sPontan.

Dengan rasa keingintahuan siswa terhadap hal-hal yang belum diketahuinya

maka mereka terdorong untuk terlibat secara aktif dalam suatu proses belajar.

Belajar aktif mengandung berbagai kiat yang berguna untuk menumbuhkan

kemampuan belajar aktif pada diri siswa, menggali potensi siswa dan guru

untuk dapat berkembang bersama dan berbagi pengetahuan, keterampilan,

serta pengalaman.

Peran siswa dan guru dalam konteks belajar aktif merupakan hal yang

sangat penting. Guru berperan akif sebagai fasilitator yang membantu memu-

dahkan siswa dalam belajar, sebagai narasumber yang mamPu mengundang

pemikiran dan daya kreasi siswa, sebagai pengelola yang mamPu merancang

dan melaksanakan kegiatan belajar bermakna, serta dapat mengelola sumber

belajar yang diperlukan. Siswa juga terlibat dalam proses belajar bersama

guru karena siswa dibimbing, diajar dan dilatih menjelajah, mencari' mem-

pertanyakan sesuatu, menyelidiki jawaban atas suatu Pertanyaan, serta

mengelola dan menyampaikan hasil perolehannya secara komunikatif. Siswa

juga diharapkan mampu memodifikasi pengetahuan yang baru diterima

dengan pengalaman dan pengetahuan yang pernah diterimanya. Selain

itu, siswa dibina untuk memiliki keterampilan agar dapat menerapkan dan

memanfaatkan pengetahuan yang pernah diterimanya pada hal-hal atau

masalah yang baru dihadapinya sehingga siswa mampu belajar mandiri'

Belajar aktif pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan memperlancar

stimulus yang diberikan guru, dan resPons anak didik dalam pembelajaran

sehingga proses pembelajaran menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi

siswa.
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Berdasarkan penjelasan di atas maka active learning pada anak didik
dapat membantu ingatan mereka sehingga mereka dapat dihantarkan kepada
tujuan pembelajaran dengan sukses. Hal ini tentunya kurang diperhatikan
pada pembelajaran konvensional. Dalam metode active learning (belajar

aktif), setiap materi pelajaran yang baru harus dikaitkan dengan berbagai
pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya. Materi pelajaran yang
baru disediakan secara aktif dengan pengetahuan yang sudah ada. Agar siswa
dapat belajar secara aktif maka guru perlu menciptakan strategi yang tepat
guna sehingga peserta didik mernpunyai motivasi yang tinggi untuk belajar.

Belajar aktif memperkenalkan pendekatan lain daripada gambaran rutin
pembelaiaran yang sekarang ini banyak terjadi. Belajar aktif menuntut keak-
tifan guru dan juga siswa, serta harus terjadi interaksi yang tinggi antara guru
dan siswa. Dengan demikian, guru perlu mengembangkan berbagai kegiatan
belajar yang melibatkan siswa secara aktif, dalam kegiatan yang menantang
kreativitas siswa yang sesuai dengan karakteristik pelajaran dan siswa. Tidak
selamanya perancangan pembelajaran yang terintegritas dapat dilakukan
oleh guru. Oleh sebab itu, guru juga diharuskan untuk dapat berkreasi dan

menumbuhkan proses belajar aktif dalam pembelajaran yang dibinanya.
Belajar aktif dapat dilakukan dalam satu mata pelaiaran saja atau bahkan

satu pokok bahasan saja, tanpa harus tergantung pada mata pelajaran lain
atau pokok bahasan lain. Hal yang perlu menjadi acuan dalam setiap kondisi
adalah tujuan instruksional yang akan dicapai dalam proses belajar aktif.

Belajar aktif memperkenalkan cara pengelolaan kelas yang beragam dan

tidak hanya berbentuk kegiatan belajar klasikal saia. Kegiatan belajar klasikal
(ceramah) masih tetap digunakan agar guru dapat memberi penjelasan

tentang materi pelajaran dengan jelas dan baik. Akan tetapi, kegiatan belajar

klasikal bukan merupakan satu-satunya model pengelolaan kelas. Masih
banyak bentuk kegiatan lainnya seperti belajar kelompok, kegiatan belajar

berpasangan, serta kegiatan belajar perorangan.

Masing-masing bentuk kegiatan mempunyai keunggulan dan kelemahan

masing-masing. Guru perlu memilih bentuk kegiatan yang paling tepat ber-

dasarkan tujuan intruksional kegiatan yang telah ditetapkan. Bentuk kegiatan

yang dipilih hendaknya mampu merangsang siswa untuk aktif secara mental,

sekaligus mancapai tujuan instruksional yang ditetapkan. Belajar aktif men-

syaratkan pemanfaatan sumber belajar yang beraneka ragam secara optimal
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dalam proses belajar. Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan tidak hanya

terbatas pada sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah saia, seperti guru,
teman, laboratorium, studio, dan perpustakaan. Akan tetapi, pada sumber

belajar yang ada di luar sekolah seperti komunitas masyarakat, objek atau

tempat tertentu, media, gejala alam, narasumber setempat seperti pemuka

agama dan pemuka adat. Pemanfaatan sumber belajar yang beraneka ragam

secara optimal merupakan titik tolak kegiatan pembelajaran yang bervariasi
dan menantang siswa.

Melalui pendekatan belajar aktif, siswa diharapkan dapat mampu mengenal

dan mengembangkan kapasitas belajar dan potensi yang mereka miliki.
Di samping itu, siswa secara penuh dan sadar dapat menggunakan potensi
sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitarnya, lebih terlatih untuk
berprakarsa, berpikir secara sistematis, kritis, dan tanggap sehingga dapat

menyelesaikan masalah sehari-hari melalui penelusuran informasi yang ber-

makna baginya.

4. Pendekatan Belajar Berbasis Masalah (PBL)
Belajar berbasis masalah adalah salah satu bentuk pembelajaran yang ber-
Iandaskan pada paradigma konstruktivisme, yang berorientasi pada proses

belajar siswa (student-centered learning). PBL (Problem Based Learning) mert-
pakan model pembelajaran yang sangat populer dalam dunia kedokteran
sejak 1970-an. PBL berfokus pada penyajian suatu permasalahan (nyata atau

simulasi) kepada siswa, kemudian siswa diminta mencari pemecahannya

melalui serangkaian penelitian dan investigasi berdasarkan teori, konsep, serta

prinsip yang dipelajarinya dari berbagai bidang ilmu (multiple perspective).

Permasalahan menjadi fokus, stimulus, dan pemandu proses belajar, sementara

guru menjadi fasilitator dan pembimbing. PBL mempunyai banyak variasi di
antaranya terdapat lima bentuk belajar berbasis masalah.

a. Permasalahan sebagai pemandu: masalah menjadi acuan konkret yang

harus menjadi perhatian siswa. Bacaan diberikan sejalan dengan masalah.

Masalah menjadi kerangka berpikir siswa dalam mengerjakan tugas.

b. Permasalahan sebagai kesatuan dan alat evaluasi: masalah disajikan

setelah tugas-tugas dan penjelasan diberikan. Tujuannya untuk memberi-

kan kesempatan bagi siswa dalam menerapkan pengetahuannya ketika

memecahkan masalah.
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c' Permasalahan sebagai conforr: masalah dijadikan contoh dan sebagai bagian
dari bahan belajar. Masalah digunakan untuk menggambarkan teori, konrep
atau prinsip, serta dibahas oleh guru dan siswa.

d Permasalahan sebagai fasilitasi proses behjar: masalah dijadikan arat untuk
melatih siswa dalam bernalar dan berpikir kritis.

e. Permasalahan sebagai stimurus belajar: masalah merangsang siswa untuk
mengembangkan keterampilan, mengumpulkan dan menganalisis data,
yang berkaitan dengan masalah dan keterampilan metakognitif.

Definisi pendekatan berajar berbasis masarah (probtem based rearning)
adalah suatu lingkungan belajar & mana masalah mengendalikan proses belayar
mengajar. Hal ini berarti sebelum siswa belajar, mereka terlebih dahulu diberi-
kan umpan berupa masalah. Masalah diajukan agar siswa mengetahui bahwa
mereka harus mempelajari beberapa pengetahuan baru, sebelum mereka
memecahkan masalah tersebut.

Pendekatan ini juga mencakup kurikulum dan proses. Kurikulum yang ter-
diri dari masalah-masalrh yrrg terah dirancang dan dipirih dengan teriti, yang
menuntutkemahiran siswa dal am critical knowledge, problem solving profciency,
self-directed learning strategies, dan team participation skills. p.os.r.ryu m.rl.o
pendekatan sistem yang biasa digunakan untuk memecahkan masalah atau
menemukan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam hidup dan karier.

Para ahli lainnya mengemukakan bahwa pendekatan berbasis masalah
adalah suatu pendekatan untuk membentuk struktur kurikulum yang meli_
batkan siswa dalam menghadapi masalah, dengan latihan yang memberikan
stimulus untukbelajar (Boud & Feletti). pendekatan inijuga sebagai pengajaran
yang menantang pelajar luntuk "learn to learn,, serta bekerja sama dalam
sebuah grup untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang nyata di dunia
ini. Permasalahan ini digunakan untuk menarik rasa keingintahuan siswa dan
menginisiasikan pokok-pokok perkara. Metode ini mempersiapkan pelajar
untuk berpikir kritis dan analitis, serta untuk menemukan dan mengunakan
sumber- sumber belaj ar.

Ada sejumlah t$tan dariproblem based learnlagini. Berdasarkan Barrows,
Tamblyn (1980) dan Engel (1977), problem based learning dapat meningkatkan
kedisiplinan dan kesuksesan dalam hal a) adaptasi dan partisipasi dalam suatu
perubahan, b) aplikasi dari pemecahan masalah dalam situasi yang baru atau
yang akan datang, c) pemikiran yang kreatif dan kritis, d) adopsi data holistik



untuk berbagai masalah dan situasi, e) apresiasi dari beragzrm cara Pandang, 0
kolaborasi tim yang sukses, g) identifikasi dalam mempelajari kelemahan dan

kekuatan, h) kemajuan mengarahkan diri sendiri, i) kemampuan komunikasi

yang efektif, j) uraian dasar/argumentasi pengetahuan, k) kemampuan dalam

kepemimpinan, I) pemanfaatan sumber-sumber yang bervariasi dan relevan'

5. Pendekatan Belajar KooPeratif
Pendekatan belajar kooperatif sangat dikenal pada tahun 1990-an (Dutry &

Cunningham, 1996). Oxfotd Dictionary (t992) mendefinisikan kooperasi

(cooperation) sebagai "bersedia untuk membantu' (to be of assistance or be

willing to assisf). Kooperatif juga berarti bekerja bersama untuk mencapai

tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Slavin (1987), belajar kooperatif

dapat membantu siswa dalam mendefinisikan struktur motivasi dan organisasi

untuk menumbuhkan kemitraan yang bersifat kolaboratif (collaborative

partnership).

Pengelompokan siswa merupakan salah satu strategi yang dianjurkan pada

siswa untuk saling berbagi pendapat, berargumentasi, dan mengembangkan

berbagai alternatif pandangan dalam upaya konstruksi pengetahuan' Tiga

konsep yang melandasi pendekatan belajar kooperatif adalah berikut ini'

a. Team rewards: tim akan mendapat hadiah bila mereka mencapai kriteria

tertentu Yang ditetaPkan.

b. Individual accountability: keberhasilan tim bergantung dari hasil belajar

individual dari semua anggota tim. Pertanggungjawaban berpusat pada

kegiatan anggota tim dalam membantu belajar satu sama lain' dan

memastikan bahwa setiap anggota siap untuk kuis atau penilaian lainnya

tanpa bantuan teman sekelomp oknya.

c. Equal opportunities for success: setiap siswa memberikan kontribusi kepada

timnya dengan cara memperbaiki hasil belajarnya sendiri yang terdahulu'

Kontribusi dari semua anggota kelompok dinilai'

Pendekatan pembelajaran kooperatif menganut Iima prinsip utama berikut

ini.

a. Saling ketergantungan positif. Arti ketergantungan dalam hal ini adalah

keberhasilan kelompok yang merupakan hasil ker)a keras seluruh

anggotanya. Setiap anggota berperan aktif dan mempunyai andil yang

sama terhadap keberhasilan kelompok.
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b. Tanggung jawab perseorangan. Tanggong jawab perseorangan muncul
ketika seorang anggota kelompok bertugas untuk menyajikan yang terbaik,
di hadapan guru dan teman sekelas lainnya. Anggota yang tidak bertugas
dapat melakukan pengamatan terhadap situasi kelas, kemudian mencatat
hasilnya agar dapat didiskusikan dalam kelompoknya.

c. Interaksi tatap muka. Bertatap muka merupakan satu kesempatan yang
baik bagi anggota kelompok untuk berinteraksi memecahkan masalah
bersama, di samping membahas materi pelajaran. Anggota dilatih untuk
menjelaskan masalah belajar masing-masing, dan juga diberi kesempatan
untuk mengajarkan apa yang dikuasainya kepada teman satu kelompok

d. Komunikasi antaranggota. Model belajar kooperatif juga menghendaki
agar para anggota dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi.
Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, pengajar perlu mengajarkan
cara-cara berkomunikasi. Keberhasilan suatu kelompok juga bergantung
pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan, dan
kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapatnya. Setiap siswa
memperoleh kesempatan berlatih mengenai cara-cara berkomunikasi
secara efektif seperti bagaimana memberikan pendapat orang lain tanpa
menyinggung perasaan orang tersebut.

e. Evaluasi proses secara kelompok. Perlu dijadwalkan waktu khusus bagi
kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok, dan hasil kerja
sama mereka agar selaniutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif.

Cooperative learning juga merupakan model pembelajaran yang mene-
kankan pada aktivitas kolaboratif siswa dalam belajar yang berbentuk kelom-
poh mempelajari materi pelajaran, dan memecahkan masalah secara kolektif
kooperatif.

Pendekatan belajar kooperatif menuntut adanya modifkasi tujuan
pembelajaran dari sekadar penyampaian informasi (transfer of information)
menjadi kontruktif pengetahuan (contruction of knowledge) oleh individu
melalui belajar berkelompok. Meskipun demikian, prinsip ini sering kali
tidak terlihat jelas, karena dari berbagai literatur tentang belajar kooperatif
dan kolaboratif, informasi petuniuk dan pelaksanaan belajar kooperatif pada

umumnya menitikberatkan pada struktur dan manajemen pembelajaran. Hal
ini bisa dilihat dalam hal distribusi gender, jumlah siswa dalam kelas, serta

strategi pembagian tugas sehingga semua siswa aktif mengerjakan tugas.

Bab 3 Pendekatan dan Model dalam Pembelajaran 65



6. Pendekatan Belajar Multiple lntelligences
Pemahaman mengenai kecerdasan yang dimiliki manusia dalam konteks

belajar merupakan sesuatu yang penting. Oleh karena itu, kajian tentang

kecerdasan manusia perlu dikemukakan. Dalam literatur tentang kecerdasan

bisa ditemukan dalam pemikirannya Howard Gardnor tentang kecerdasan

j amak (m ult ip le int elli gen c e) .

Menurut Gardner, inteligensi (kecerdasan) diartikan sebagai kemampuan

untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu seffing

yang beragam dan dalam situasi yang nyata (1993). Menurutnya, suatu

kemampuan disebut inteligensia (kecerdasan) apabila: a) menunjukkan suatu

kemahiran dan keterampil:rn seseorang dala-m memecahkan persoalan dan

kesulitan yang ditemukan dalam hidupnya, b) ada unsur pengetahuan dan

keahlian, c) bersifat uni'rersal harus berlaku bagi banyak orang, d) kemampuan

itu dasarnya adalah unsur biologis, yaitu karena otak seseorang, bukan sesuatu

yang terjadi karena latihan ata:u training, e) kemampuan itu sudah ada sejak

lahir meski di dalam pendidikan dapat dikembangkan. Adapun pokok-pokok
pikiran yang dikemukakan Gardner adalah: a) manusia memiliki kemampuan

untuk meningkatkan dan memperkuat kecerdasannya, b) kecerdasan selain dapat

berubah dapat juga diajarkan kepada orang lain, c) kecerdasan merupakan

realitas majemuk yang muncul di bagian-bagian yang berbeda pada sistem

otak atau pikiran manusia, d) pada tingkat tertentu, kecerdasan ini merupakan

suatu kesatuan yang utuh. Artinya, dalam memecahkan masalah atau tugas

tertentu, seluruh macarn kecerdasan manusia bekerja secara bersama-s.una.

Teori kecerdasan ganda yang telah dikembangkan selama lima belas tahun

terakhir ini menantang keyakinan lama tentang makna cerdas. Gardner ber-

pendapat bahwa kebudayaan kita telah terlalu banyak memusatkan perhatian

pada pemikiran verbal dan logis, kemampuan yang secara tipikal dinilai dalam

tes kecerdasan dan mengesampingkan pengetahuan lainnya. Ia menyatakan

sekurang-kurangnya ada sembilan kecerdasan yang patut diperhitungkan secara

sungguh-sungguh sebagai cara berpikir yang penting. Kesembilan kecerdasan

tersebut adalah berikut ini.

a. KecerdasanLinguistik
Kecerdasan linguistik merupakan kecerdasan dalam mengolah kata. Kecer-

dasan ini merupakan kecerdasan para jurnalis, juru cerita, penyair, dan

pengacara. Orang yang cerdas dalam bidang ini dapat beragumentasi,
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menyakinkan orang, menghibur, atau mengajar dengan efektif lewat kata_kata
yang diucapkannya.

b. KecerdasanLogis-Matematis
Kecerdasan logis-matematis adarah kecerdasan dalam hal angka dan logika.
Ini merupakan kecerdasan para ilmuwan, akuntan, dan pemrogram komputer.
Ciri-ciri orang yang cerdas secara logis_matematis mencakup kemampuan
penalaran, mengurutkan, berpikir dalam tentang sebab_akibat, menciptakan
hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik, d"r, panJarrgu,
hidupnya umumnya bersifat rasional.

c. Kecerda-san Spasial
Kecerdasan spasial mencakup berpikir dalam gamba! serta kemampuan untuk
menyerap, mengubah, dan menciptakan kembali berbagai macam aspek dunia
visual-spasial. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan para arsitek, fotografer,
artis, pilot, dan insinyur mesin. Orang dengan tingkat kecerdasan slpasial
yang tinggi hampir selalu mempunyai kepekaan yang taiam terhadap detail
visual, dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis, atau
membuat sketsa ide secara jeras, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi
dalam tiga dimensi.

d. Kecerdasan Musikal
Ciri utama kecerdasan ini adalah kemampuan untuk menyerap, menghargai,
serta menciptakan irama dan melodi. Kecerdasan musikal juga drmilrki ortg
yang peka terhadap nada, dapat menyanyikan lagu dengan tepat, dapat meng_
ikuti irama musik, serta dapat mendengarkan berbagai karya musik a.rrgan
tingkat ketajaman tertentu.

e. Kecerdasan Naturalk
Kecerdasan naturalis adalah kemampuan dan kepekaan terhadap alam
sekitar. Kemampuan ini dapat membedakan berbagai jenis tumbuhan secara
mendalam, serta kemampuan untuk menghubungkan materi pelajaran dengan
fenomena ala.m. Seseorang yang memiliki kecerdasan naturalis ini sangat
menyukai binatang ataupun tanaman. pembicaraan dengannya akan semakin
menarik dan kreatif jika dimulai dengan mengangkat tema tentang binatang
dan alam. Bahkan membawa binatang atau tanaman tertentu di dalam proses
pembelajaran adalah hal yang disukainya. Kecerdasan ini banyak dimiriki oleh



para pakar lingkungan. Seorang yang tinggal di pedalaman mamPu mem-

bedakan daun yang dapat dimakan, daun yang digunakan sebagai tanaman

obat, atau tanaman yang mengandung racun.

f. Kecerdasan Kinestetik-f asmani

Kecerdasan ini mencakup bakat dalam mengendalikan gerak tubuh dan

keterampilan dalam menangani benda. Atlet, pengrajin, montir, dan ahli bedah

mempunyai kecerdasan kinestetik-jasmani tingkat tinggi. Orang dengan

kecerdasan fisik memiliki keterampilan dalam menjahit, bertukang, atau

merakit model. Mereka juga menikmati kegiatan fisik seperti berjalan kaki,

menari, berlari, berkemah, berenang, atau berperahu. Mereka adalah orang-

orang yang cekatan, indra perabanya sangat Peka, tidak bisa tinggal diam, dan

berminat atas segala sesuatu.

C. Kecerdasan AntarPibadi
Kemampuan ini adalah kemampuan untuk memahami dan bekerja sama

dengan orang lain. Kecerdasan ini terutama menuntut untuk menyerap dan

tanggap terhadap suasana hati, perangai, niat, dan hasrat orang lain' Pada

tingkat yang lebih tinggi, kecerdasan ini dapat membaca konteks kehidupan

orang lain, kecenderungannya, dan kemungkinan keputusan yang akan

diambil. Profesional, guru, teraPis, maupun politisi umumnya memiliki kecer-

dasan ini.

h. Kecerdasan Intrapribadi (ilalam Diri Sendiri )
Orang yang kecerdasan intrapribadinya sangat baik dapat dengan mudah

mengakses perasaannya sendiri, membedakan berbagai macam keadaan

emosi, dan menggunakan pemahamannya sendiri untuk memperkaya dan

membimbing hidupnya. Contoh orang yang mempunyai kecerdasan ini yaitu

konselor, ahli teologi, dan wirausahawan. Mereka sangat mawas diri dan suka

bermeditasi, berkontemplasi, atau bentuk lain dari penelusuran jiwa yang

mendalam. Selain itu, mereka sangat mandiri, sangat terfokus pada tujuan,

dan sangat disiplin. Secara garis besar, mereka merupakan orang yang gemar

belajar sendiri dan lebih suka bekerja sendiri daripada bekerja dengan orang

lain.

i. KecerdasanEkistensialis
Kecerdasan eksistensialis adalah kecerdasan yang cenderung memandang

berbagai masalah dari sudut pandang yang lebih luas dan menyeluruh, serta
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menanyakan "untuk apa" dan'hpa dasar" dari segala sesuatu. Kecerdasan ini
banyak dijumpai pada para 6lusuf. Mereka mampu menyadari dan menghayati
dengan benar keberadaan dirinya di dunia ini dan apa tujuan hidupnya.

D. fENtS-|ENtS MODEL PEMBELATARAN
]oyce dan weil (1986) mengelompokkan berbagai moder tersebut ke dalam
empat kategori, yaitu berikut ini.

1. Kelompok Mode! pengolahan lnformasi
Model belajar mengajar pengolahan Informasi (the information processing
family) pada dasarnya menitikberatkan pada cara-cara daram memperkuat
berbagai dorongan internal (datang dari daram diri) manusia, untuk mema-
hami dunia dengan cara menggali dan mengorganisasikan data, merasakan
adanya masalah dan mengupayakan jalan pemecahannya, serta mengembang_
kan bahasa untuk mengungkapkannya. Beberapa model dalam kelompok inr
memberikan kepada para pelajar sejumlah konsep, sebagian lain menitik_
beratkan pada pembentukan konsep dan pengetesan hipotesis, dan sebagian
lainnya memusatkan perhatian pada pengembangan kemampuan kreatif.
Beberapa model sengaja dirancang untuk memperkuat kemampuan intelektual
umum.

Secara umum, banyak dari model pengolahan informasi ini yang dapat
diterapkan kepada sasaran belajar dari berbagai usia, yakni sebagai berikut.
a. Pencapaian konsep (concept attainment).
b. Berpikir indul<tif (inductite thingking).
c. Latihan penelitian (inquiry training).
d. Pandu awal (ad.vance organizers).
e. Memorisasi(memorization).
f. Pengembangan intelek (de veloping intellect).

C. Penelitian ilmiah (scientific inquiry).

2. Kelompok Model Personal
Kelompok model personal (the personal fanil7) memusatkan perhatian pada
pandangan perseorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian yang
produktif. Dengan demikian, manusia menjadi semakin sadar diri dan ber-
tanggung jawab atas tujuannya. Disadari bahwa kenyataan hidup manusia
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pada akhirnya terletak pada kesadaran individu. Manusia mengembangkan

kepribadian yang unik, serta melihat dunia dari sudut Pandangnya yang juga

unik yang merupakan hasil dari pengalaman dan kedudukannya' Pengertian

umum merupakan hasil kesepakatan individu-individu yang harus hidup,

bekerja, dan membentuk keluarga secara bersama-sama. Berikut model-model

belajar mengajar yang termasuk pada kelompok model ini'

a. Pengajaran tanpa arahan (nondirective teaching).

b. Sinektiks (synectics model).

c. Latihan kesadaran (awareness troining).

d. Pertemuan kelas (classroom meeting).

3. Kelompok Model Sosial
Model sosial (rh e sociatfamily) ini telah banyak diteliti ddam rangka pengetesan

keberlakuannya. David dan Roder Johnson dkk ( r98l ) dan Robert shavin ( 1983)

telah bekerja sama dengan para pendidik untuk mengkaji kemanfaatan dari

penggunaan 
.cooperatite rewards" atathadiah yang diberikan atas suatu kerja

s"ma, dan struktur tugas kerja sama, atau dalam suatu kegiatan kelompok

'b oop erat iv e task sturctur e".

Kelompok model ini meliputi sejumlah model berikut'

a. Investigasi kelompok (group investigation) '

b. Bermain peran (role PlaYing).

c. Penelitianprrisprudensial Qurisprudential inquiry)'

d. Latihan labora toris (laboratory training).

e. Penelitian ilmu sosial (social science inquiry).

4- Kelompok Model Sistem Perilaku
Dasar teoretik dari kelompok model sistem perilaku (behavioral system) ini

adalah teori-teori belajar sosial atau" sociallearning theories". Model ini dikenal

pula sebagai model modifikasi perilaku ata]u " behavioral modification", terapi

perilaku atat " behavioral therapy", dan sibermatika atau " cybermetics"' Dasar

pemlkiran dari kelompok model ini ialah sistem komunikasi yang mengoreksi

sendiri atau "se lf-correcting comfiunication systetru", yang memodilEkasi perilaku

dalam hubungan dengan bagaimana tugas-tugas dijalankan dengan sebaik-

baiknya.
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Beberapa hal yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah sebagai
berikut.

a. Belajar tuntas (mastery learning).
b. Pembelajaran langsung (direct instruction).
c. Belajar kontrol diri (learning self contro[).
d. Latihan pengembangan keterampilan dan konsep (training for skill and

concePt development).

e. Latihan asertif (assertive training).

E. RANGKUMAN
Pendekatan pembelajaran merupakan cara kerja yang mempunyai sistem untuk
memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran, dan membelajarkan siswa
guna membantu dalam mencapai tujuan.

Model pembelajaran adalah kerangka konsep yang direncanakan secara
sistematis dalam suatu pembelajaran, untuk mencapai kompetensi tertentu
pada orang yang belajar dan sebagai pedoman bagi pendidik untuk meng-
optimalkan segenap potensi siswa dalam proses kegiatan pembelajaran.

Terdapat empat jenis model pembelajaran yaitu: (l) model pengolahan
informasi; (2) model personal (3) model sosial; dan (4) model sistem perilaku.
Untuk memilih model pembelajaran yang efektif harus diperhatikan beberapa
hal yaitu: (1) ekspetasi pengajar tentang kemampuan siswa yang akan dikem-
bangkan; (2) keterampilan pengajar dalam mengelola kelas; (3) jumlah waktu
yang digunakan oleh siswa untuk melakukan tugas-tugas belajar yang bersifat
akademis; (4) kemampuan pengajar dalam mengambil keputusan pem-
belajaran, dan (5) variasi mengajar yang dipakai oleh para pengajar. Dari
banyak literatur kita mengenal tiga model pendekatan pembelajaran (learning
approach model). Ketiga model pendekatan tersebut adalah: (l) pendekatan
model pembelajaran inkuiri; (2) model pendekatan bermain peran; dan (3)
model pendekatan simulasi.

Macam-macam pendekatan pembelajaran adalah: (l) pendekatan kon-
tekstual; (2) pendekatan E-learning; (3) pendekatan belajar aktif; (4) pende-
katan belajar berbasis masalah; (5) pendekatan belajar kooperatit dan (6)
pendekatan belajar multiple intelligences.
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F. LATIHAN
1. felaskan perbedaan pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran!

2. )elaskan penerapan berbagai pendekatan dalam pembelajaran!

3. Uraikan karakteristik model-model pembelajaran dan penerapannya dalam

pembelajaran!

4. Analisis kelebihan dan kelemahan dari masing-masing model pembel-

ajaran!
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BaI
STRATEGI
PEMBETAJARAN

alam proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang memiliki kemi_
ripan makna sehingga sering kali orang merasa bingung untuk mem_

bedakannya. Istilah-istilah tersebut adalah: (r) pendekatan pembelajaran, (2)
strategi pembelajaran, (3) metode pembelajaran; (4) teknik pembelajarau (5)
taktik pembelajaran; dan (6) model pembelajaran. Berikut ini akan dipaparkan
istilah-istilah tersebut, dengan harapan dapat memberikan kejelasaan tentang
penggunaan istilah tersebut.

A. STRATEGI PEMBETA'ARAN
Seperti diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa pendekatan pemberajaran
dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses
pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses
yang sifatnya masih sangat umum. Selain itu, di dalamnya mewadahi, meng_
insiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan
teoretis tertentu. Berdasarkan pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan
selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Newman dan Logan
(Abin Syamsuddin Makmun, 2003) mengemukakan empat unsur strategi dari
setiap usaha, yaitu sebagai berikut.

I ' Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kuarifikasihasll (output)
dan sasaran (target) yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan
aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya.

2. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (basic way)
yang paling efektif untuk mencapai sasaran.
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3. Mempertimbangkan dan menetapkan berbagai langkah (sfeps) yang akan

ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran.

4. Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur (criteria), patokan

ukuran (standard) untuk mengukur, dan menilai taraf keberhasilan usaha

(achievement).

fika diterapkan dalam konteks pembelajaran, keempat unsur tersebut

adalah sebagai berikut.

l. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yaitu peru-

bahan profil perilaku dan pribadi peserta didik.
2. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan Pembelajaran yang

dipandang paling efektif.

3. Mempertimbangkan dan menetapkan berbagai langkah atau prosedur,

metode, dan teknik pembelajaran.

4. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan,

atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan.

Sementara itu, Kemp (Wina Senjaya, 2008) mengemukakan bahwa strategi

pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan

guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan

efisien. Tak hanya itu, dengan mengutip pemikiran I. R David, Wina Senjaya

(2008) menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna

perencanaan. Artinya, strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang

berbagai keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran'

Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua

bagian pula, yaitu: (l) exposition-discovery learning dan (2) grouP-individual

learning ( Rowntree dalam Wina Senjaya, 2008). Ditinjau dari cara penyajian

dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara

strategi pembelajaran induldf dan strategi pembelajaran deduktlf. Strategi

pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya

digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu.

Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimple-

mentasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Dengan

kata lain, strategi merupakan"a plan of operation achieving somethingi' sedang-

kan metode adalah "a way in achieving something" (Wina Senjaya; 2008).

Strategi belajar-mengajar merupakan berbagaicara yang dipilih untuk

menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu. Hal itu
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meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan peng-
alaman belajar kepada siswa. Strategi belajar-mengajar tidak hanya terbatas
pada prosedur kegiatan, melainkan juga termasuk di dalamnya materi atau
paket pengajarannya. Strategi belajar-mengajar termasuk semua komponen
materi pengajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa
dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Dengan kata lain, strategi belajar_
mengajar juga merupakan pemilihan jenis latihan tertentu yang cocok dengan
tujuan yang akan dicapai. Tiap tingkah laku yang harus dipelajari perlu diprak-
tikkan.

Menurut Gropper bahwa perlu adanya kaitan antara strategi belajar
mengajar dengan tujuan pengajaran. HaI itu tentunya agar diperoleh berbagai
langkah kegiatan belajar-mengajar yang efektif dan e6sien. Ia mengatakan
bahwa strategi belajar-mengajar adalah suatu rencana untuk pencapaian tujuan.
Strategi belajar-mengajar terdiri dari metode dan teknik (prosedur) yang akan
menjamin siswa agar mencapai tuiuan. Strategi lebih luas daripada metode
atau teknik pengajaran.

Metode merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini berlaku baik
bagi guru (metode mengajar) maupun bagi siswa (metode belajar). Semakin baik
metode yang dipakai maka semakin efektif pula pencapaian tujuan (Winarno
Surakhmad).

Terkadang metode juga dibedakan dengan teknik. Metode bersifat pro_
sedural, sedangkan teknik lebih bersifat implementatif, yang merupakan
pelaksanaan apa yang sesungguhnya terjadi (dilakukan guru) untuk mencapai
tujuan. Contoh: guru A dengan guru B sama-sama menggunakan metode
ceramah. Keduanya telah mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan metode
ceramah yang efektif, tetapi hasil guru A berbeda dengan hasil guru B karena
teknik pelaksanaannya yang berbeda. Jadi, tiap guru mungakui mempunyai
teknik yang berbeda dalam melaksanakan metode yang sama.

Dapat disimpulkan bahwa strategi terdiri dari metode dan teknik atau
prosedur yang menjamin siswa dalam mencapai tujuan. Strategi lebih luas dari
metode atau teknik pengajaran. Metode atau teknik pengajaran merupakan
bagian dari strategi pengajaran.
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B. KLASIFIKASI STRATECI BELAIAR-MENGAIAR
BERDASARKAN BENTUK DAN PENDEKATAN

Berikut ini beberapa strategi belaiar mengajar berdasarkan bentuk dan pen-

dekatan.

1. Expository dan Discovery/lnquiry
"Exposition" (ekspositori) yang berarti guru hanya memberikan informasi

yang berupa teori, generalisasi, hukum, atau dalil beserta bukti-bukti yang

mendukung. Siswa hanya menerima saja informasi yang diberikan oleh guru'

Pengajaran telah diolah oleh guru sehingga siap disampaikan kepada siswa,

dan siswa diharapkan dapat belajar dari informasi yang diterimanya disebut

ekspositorik. Hampir tidak ada wsut discovery (penemuan). Dalam suatu

pengajaran, pada umumnya guru menggunakan dua kutub strategi serta

metode mengajar yang lebih dari dua macam, bahkan menggunakan metode

campuran.

Suatu saat guru dapat menggunakan strategi ekspositori dengan metode

ekspositori juga. Begitu pula dengan discovery/inquiry. Dengan <iemikian,

suatu ketika ekspositorik-di scottery/inquiry dapat berfungsi sebagai strategi

belajar-mengajar, tetapi suatu ketika juga berfungsi sebagai metode belajar-

mengajar.

Guru dapat memilih metode ceramah, ia hanya akan menyampaikan

pesan berturut-turut sampai pada pemecahan masalah/eksperimen bila guru

ingin banyak melibatkan siswa secara aktif. Guru dapat mengombinasikan

berbagai metode yang dianggapnya paling efektifuntuk mencapai suatu tujuan

tertentu-

2. Discovery dan lnquiry
Discovery (penemuan) sering dipertukarkan pemakaiannya dengan inquiry

(penyelidikan) . Discovery (penemuan) yaitu Proses mental dimana siswa

mengasimilasikan suatu konsep atau suatu prinsip. Proses mental misalnya

mengamati, menjelaskan, mengelompokkan, membuat kesimpulan, dan

sebagainya. Sedangkan konsep, misalnya; bundar, segitiga, demokrasi, energi,

dan sebagainya. Prinsip misalnya "setiap logam bila dipanaskan akan memuai"'

Inquiry adalah perluas an darr discovery (discovery yang digunakan lebih

mendalam) Artinya, inquiry mengandung proses mental yang lebih tinggi
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tingkatannya. Misalnya; merumuskan permasalahan, merancang eksperimen,
melaksanakan eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis data, membuat
kesimpulan, dan sebagainya.

Selanjutnya, Sund mengatakan bahwa penggun aan discovery dalam batas_
batas tertentu adalah baik untuk kelas-kelas rendah, sedangkan inquiry ad,lah
baik untuk siswa-siswa di kelas yang lebih tinggi. DR. J. Richard Suchman
mencoba mengalihkan kegiatan belajar-mengajar dari situasi yang didominasi
guru ke situasi yang melibatkan siswa dalam proses mental melalui tukar
pendapat yang berwujud diskusi, seminar, dan sebagainya. Sa.lah satu bentuknya
disebfi guided discovery lesson (pelalaran dengan penemuan terpimpin) yang
iangkahJangkahnya sebagai berikut.

a. Adanya permasalahan yang akan dipecahkan, yang dinyatakan dengan
pernyataan atau pertanyaan

b, |elas tingkat/kelasnya (dinyatakan dengan jelas tingkat siswa yang akan
diberi pelajaran, misalnya SMp kelas II).

c. Konsep atau prinsip yang harus ditemukan siswa melalui keglatan tersebut
perlu ditulis dengan jelas.

d. Alat/bahan perlu disediakan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam
melaksanakan kegiatan.

e. Diskusi sebagai pengarahan sebelum siswa melaksanakan kegiatan.
f. Kegiatan metode penemuan oleh siswa berupa penyelidikan/percobaan

untuk menemukan berbagai konsep atau prinsip yang telah ditetapkan.
g. Proses berpikir kritis perlu dijelaskan untuk menunjukkan adanya mental

operasional siswa, yang diharapkan dalam kegiatan.
h. Perlu dikembangkan berbagai pertanyaan yang bersifat terbuka, yang

mengarah pada kegiatan yang dilakukan siswa.
i. Ada catatan guru yang meliputi penjelasan tentang berbagai hal yang sulit

dan faktor-faktor yang dapat memengaruhi hasil, terutama jika penye-
lidikan mengalami kegagalan atau tak berjalan dengan sesuai.

Langkah-langkah inquiry menurut DR. f. Richard Suchman meliputi
berikut ini.

l. Menemukan masalah.
2. Pengumpulan data untuk memperoleh kejelasan.
3. Pengumpulan data untuk mengadakan percobaan.
4. Perumusan keterangan yang diperoleh.
5. Analisis proses inquiry.
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3. Pendekatan Konsep
Terlebih dahulu harus kita ingat bahwa istilah " concepf' (konsep) mempunyai

beberapa arti. Akan tetapi, dalam hal ini dikhususkan pada pembahasan yang

berkaitan dengan kegiatan belajar-mengajar. Suatu saat seseorang dapat belajar

mengenal kesimpulan benda-benda dengan jalan membedakannya satu sama

lain. Ialan lain yang dapat ditempuh adalah memasukkan suatu benda ke

dalam suatu kelompok tertentu, dan mengemukakan beberapa contoh lalu

kelompok itu yang dinyatakan sebagai jenis kelompok tersebut. Jalan kedua

inilah yang memungkinkan seseorang untuk mengenal suatu benda atau

peristiwa sebagai suatu anggota kelompok tertentu, akibat dan suatu hasil

belajar yang dinamakan "konsep'l

Kita harus memperhatikan pengertian yang paling mendasar dari istilah
"konsey'', yang ditunjukkan melalui tingkah laku individu dalam menge-

mukakan sifat-sifat suatu objek seperti: bundar, merah, halus, rangkap, atau

berbagai objek yang kita kenal seperti rambut, kucing, pohon, dan rumah.

Semuanya itu menunjukkan pada suatu konsep yang nyata (concrete concePt).

Gagne mengatakan bahwa selain konsep konkret yang bisa kita pelajari melalui
pengamatan, mungkin juga ditunjukkan melalui definisi/batasan karena

merupakan sesuatu yang abstrak. Misalnya, iklim, massa, bahasa, atau konsep

matematis. fika seseorang telah mengenal suatu konsep maka konsep yang

telah diperoleh tersebut dapat digunakan untuk mengorganisasikan berbagai

gejala yang ada di dalam kehidupan. Proses menghubung-hubungkan dan

mengorganisasikan konsep yang satu dengan yang lain dilakukan melalui

kemampuan kognitif.

4. Pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA)
Pendekatan ini sebenarnya telah ada sejak dulu, yaitu di dalam kelas mesti

terdapat kegiatan belajar yang mengaktifkan siswa (melibatkan siswa secara

aktif). Hanya saja kadar (tingkat) keterlibatan siswa itulah yang berbeda. Jika

dahulu guru lebih banyak memberikan fakta, informasi, atau konsep kepada

siswa, namun saat ini dikembangkan suatu keterampilan untuk memproses

perolehan siswa. Kegiatan belajar-mengajar tidak lagi berpusat pada siswa

(student centered).

Siswa pada hakekatnya memiliki potensi atau kemampuan yang belum

terbentuk secara jelas. Dengan demikian, kewajiban guru yaitu untuk merang-

sang agar mereka mampu menampilkan potensi itu betapa pun sederhananya.
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Para guru dapat menumbuhkan berbagai keterampilan pada siswa sesuai
dengan taraf perkembangannya sehingga mereka memperoleh konsep. Dengan
mengembangkan keterampilan dalam memproses perolehan, siswa akan
mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep, serta
mengembangkan sikap dan nilai yang dituntut. proses belajar_mengajar seperti
inilah yang dapat menciptakan siswa belajar aktif.

Hakekat dari cBSA adalah proses keterlibatan intelektual-emosional siswa
dalam kegiatan belajar-mengaj.* yang memungkinkan terjadinya hal berikut.
a. Proses asimilisi/pengalaman kognitif, yakni yang memungkinkan terben_

tuknya pengetahuan.

b. Proses perbuatan/pengalaman langsung, yakni yang memungkinkan ter_
bentuknya keterampilan.

c. Proses penghayatan dan internalisasi nilai, yaitu yang memungkinkan
terb entuknya nilai dan sikap.

Walaupun demikian, hakekat CBSA tidak saja terletak pada tingkat keter_
libatan intelektual-emosional, tetapi terutama juga terletakpada diri siswayang
rnemiliki potensi, tendensi, atau berbagai kemungkinan yang menyebabkan
siswa itu selalu aktif dan dinamis. oleh karena itu, guru diharapkan dapat
memiliki kemampuan profesional sehingga ia dapat menganalisis situasi
instruksional, kem*dian mampu merencanakan sistem pengajaran yang efektif
dan efisien.

Dalam menerapkan konsep CBSA, hakekat CBSA perlu dijabarkan men-
jadi bagian-bagian kecil yang dapat kita sebut sebagai prinsip-prinsip CBSA
sebagai suatu tingkah laku konkret yang dapat diamati. Dengan demikian,
dapat kita lihat tingkah laku siswa yang muncul dalam suatu kegiatan belajar
mengajar karena memang sengaja dirancang untuk itu.

Prinsip-Prinsip CBSA terlihat pada 4 dimensi sebagai berikut.

a. Dimensi Subjek Didik
Berikut beberapa dimensi dari subjek didik.
l) Keberanian mewuj udkan minat, keinginan, pendapat, serta berbagai

dorongan yang ada pada siswa dalam proses belajar-mengajar. Keberanian
tersebut terwujud karena memang direncanakan oleh guru, misalnya
dengan format mengajar melalui diskusi kelompok, dimana siswa tanpa
ragu-ragu untuk mengeluarkan pendapat.
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2) Keberanian untuk mencari kesempatan ketika berpartisipasi dalam per-

siapan maupun tindak lanjut dan suatu proses belajar-mengajar, maupun

tindak lanjut dan suatu proses belajar mengajar. Hal ini terwujud bila

guru bersikap demokratis.

3) Kreativitas siswa dalam menyelesaikan kegiatan belajar sehingga dapat

mencapai suatu keberhasilan tertentu yang memang dirancang oleh guru.

4) Kreativitas siswa dalam menyelesaikan kegiatan belajar sehingga dapat

mencapai suatu keberhasilan tertentu, yang memang dirancang oleh guru.

5) Peranan bebas dalam mengerjakan sesuatu tanpa merasa ada tekanan dan

siapa pun termasuk guru.

b. Dimensi Guru
Berikut beberapa hal yang termasuk pada dimensi guru.

I ) Adanya usaha dari guru untuk mendorong siswa dalam meningkatkan ke-

inginan serta partisiPasi siswa secara aktif dalam proses belajar-mengaiar.

2) Kemampuan guru dalam menjalankan peranannya sebagai inovator dan

motivator.
3) Sikap dernokratis yang ada pada guru dalam proses belajar-mengajar'

4) Pemberian kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan cara

dan tingkat kemampuan masing-masing.

5) Kemampuan untuk menggunakan berbagai jenis strategi belajar-mengajar

dan penggunaan multimedia. Kemampuan ini akan menimbulkan ling-

kuigan belajar yang merangsang siswa untuk mencapai tujuan.

c. Dimensi Prcgram

Berikut beberapa hal yang termasuk pada dimensi program.

1) Tujuan instruksional, konsep, materipelajaranyang memenuhikebutuhan,

minat, dan kemampuan siswa merupakan suatu hal yang sangat penting

diperhatikan guru.

2) Program yang memungkinkan terjadinya pengembangan konseP maupun

aktivitas siswa dalam proses belajar-mengajar.

3) Program yang fleksibel (lul.l'es) dengan disesuaikan pada situasi dan kondisi'

il. Dimensi Situasi Belajar-Mengajar
Berikut beberapa hal yang termasuk pada dimensi situasi belajar-mengajar'

1) Situasi belajar yang menjelma pada komunikasi yang baik, hangat, dan

bersahabat di antara guru-siswa maupun antara siswa sendiri dalam proses

belajar-mengajar.
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2) Adanya suasana gembira dan bergairah pada siswa dalam proses belajar-
menga]ar.

T. Raka Joni mengungkapkan suatu kerangka acuan yang dapat digunakan
untuk memahami strategi belajar-mengajar berikut.

a. PengaturanGuru-Siswa
Berikut beberapa hal dalam kerangka pengaturan guru-siswa.

1) Dari segi pengaturan guru dapat dibedakan antara: pengaiaran yang dibe_
rikan oleh seorang guru atau oleh tim.

2) Hubungan guru-siswa dapat dibedakan: hubungan guru-siswa melalui
tatap muka secara langsung ataukah melalui media cetak maupun media
audio visual.

3) Dari segi siswa dibedakan antara: pengajaran klasikal (kelompok besar)
dan kelompok kecil (antara 5 - 7 orang) atau pengaiaran Individual
(perorangan).

b. StrukturPeristiwaBelajar-Mengajar
struktur peristiwa belajar dapat bersifat tertutup dalam arti segala sesuatunya
telah ditentukan secara ketat, misalnya guru tidak boleh menyimpang dari
persiapan mengajar yang telah direncanakan. Akan tetapi, dapat terjadi seba_
liknya bahwa tujuan khusus pen gajaran, materi, serta prosedur yang ditempuh
ditentukan selama pelajaran berlangsung. struktur yang disebut terakhir ini
memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut berperan dalam menentukan
apa yang akan dipelajari, dan bagaimana Iangkah langkah yang akan ditempuh.

c. Peranan Guru-Siswa dalam Mengolah pesan

Tiap peristiwa belajar-mengajar bertujuan untuk mencapai suatu tujuan ter_
tentu, ingin menyampaikan pesan, informasi, pengetahuan, dan keterampilan
tertentu kepada siswa. Pesan tersebut dapat diolah sendiri secara tuntas oleh
guru sebelum disampaikan kepada siswa, namun dapat juga diolah pada siswa
sendiri, atau juga pada siswa sendiri dengan bantuan dari guru. pengajaran
yang disampaikan dalam keadaan siap untuk diterima siswa disebut strategi
ekspositori, sedangkan yang masih harus diolah oleh siswa dinamakan
heuristik atau hipotesis. Strategi heuristik dapat dibedakan menjadi dua jenis
yaitu penemuan (discovery) dan penyelidikan (inquiry).
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d. Proses Pengolahan Pesan

Dalam peristiwa belajar-mengajar, dapat terjadi bahwa proses pengolahan

pesan mengacu dari berbagai contoh konkret atau peristiwa khusus, kemudian

diambil suatu kesimpulan (generalisasi atau prinsip-prinsip yang bersifat umum).

Strategi belajar-mengajar yang dimulai dari hal-hal yang khusus menuju ke

umum tersebut, dinamakan strategi yang bersifat induktif.

C. KLASIFIKASI STRATECI BELAIAR.MENGAIAR
BERDASARKAN VARIABEL

Variabel strategi pembelajaran diklasifikasikpn lebih lanjut menjadi tiga jenis

berikut.

1. Strategi pengorganisasi an (organimtional strategy) merupakan metode

untuk mengorganisasi isi bidang studi yang dipilih untuk pembelajaran'

Mengorganisasi mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi,

pembuatan diagram, format, dan lainnya yang setingkat dengan itu.

Strategi pengorganisasian lebih lanjut dapat dibedakan menjadi dua

jenis, yaitu strategi mikro dan strategi makro. Strategi mikro mengacu

kepada metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar

pada satu konsep, prosedur, atau prinsip. Strategi makro mengacu kepada

metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari

satu konsep, prosedur, atau prinsip. Strategi makro berurusan dengan

bagaimana memilih, menata urutan, membuat sintesis, dan rangkuman

isi pembelajaran (apakah itu konsep, prosedur' atau prinsip) yang saling

berkaitan. Pemilihan isi berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin

dicapai, mengacu kepada penetapan konsep, prosedur, atau prinsip yang

akan diajarkan. Pembuatan sintesis mengacu kepada keputusan tentang

bagaimana cara menunjukkan keterkaitan di antara konsep, prosedur

atau prinsip, serta kaitan yang sudah diajarkan.

2. Strategi penyampaian (delivery strategy) adalah metode untuk menyam-

paikan pembelajaran kepada siswa dan/atau untuk menerima' serta

merespons masukan yang berasal dari siswa. Media pembelajaran meru-

pakan bidang kajian utama dari strategi ini.

Strategi penyampaian isi pembelajaran merupakan komponen variabel

metode untuk melaksanakan proses pembelajaran' Sekurang-kurangnya

ada 2 (dua) fungsi dari strategi ini, yaitu a) menyampaikan isi pembelajaran
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kepada siswa, dan b) menyediakan informasi atau bahan_bahan yang
diperlukan siswa untuk menampilkan unjuk kerja (seperti latihan tes).
Setidaknya, ada 5 (lima) cara dalam mengklasiflkasi media untuk mem_
preskripsikan strategi penyampaian, yaitu sebagai berikut.
I ) Tingkat kecermatannya dalam menggambarkan sesuatu.
2) Tingkat interaksi yang mampu ditimbulka nya.
3) Tingkat kemampuan khusus yang dimiliki a.

4) Tingkat motivasi yang dapat ditimbulkan a.

5) Tingkat biaya yang diperlukan.
3. Strategi pengel olaan (management strategy) adalah metode untuk menata

interaksi antara siswa dan variabel metode pembelajaran lainnya, variabel
strategi pengorganisasian, dan penyampaian isi pembelajaran.
Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode
yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara siswa dengan
variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan
pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi
penyampaian mana yang digunakan selama proses pembelajaran. Seti_
daknya, ada 3 (tiga) klasifikasi penting variabel strategi pengelolaan, yaitu
penjadwalan pembuatan catatan kemajuan belajar siswa dan motivasi.

D. KLAS!FtKAS| STRATEGt BETATAR-MENGAfAR
BERDASARKAN TEKNIK PENYAMPAIAN MATERI
PEMBETAIARAN

Berikut beberapa klasifikasi strategi belajar-mengajar berdasarkan teknik
penyampaian materi pembelajaran.

1. Strategi Pembelajaran Langsung
Strategi pembelajaran langsung sangat diarahkan oleh guru. Metode yang
cocok antara lain adalah ceramah, tanya jawab, demonstrasi, latihan, d.an drill.

2. Strategi Pembelajaran Tidak Langsung
Sering disebut inkuiri, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan
dan penemuan. Strategi ini berpusat pada peserta didik Metode yang cocok
digunakan antara lain: inkuiri, studi kasus, pemecahan masalah, peta konsep.

Bab 4 Strategi Pembela.iaran 83



3. Strategi Pembelajaran lnteraktif
Menekankan pada diskusi di antara siswa maka metode yang cocok antara lain:

diskusi kelas, diskusi kelompok kecil atau Projek, maupun kerja berpasangan.

4. Strategi Pembelajaran Mandiri
Strategi pembelajaran bertujuan untuk membangun inisiatif indMdu, keman-

dirian, dan peningkatan diri. Hal itu bisa dilakukan dengan teman atau sebagai

bagian dari kelompok kecil. Strategi ini tentunya memberikan kesempatan

peserta didik untuk bertanggung jawab dalam merencanakan dan memacu

belajarnya sendiri. Selain itu, strategi ini dapat dilaksanakan sebagai rangkaian

dari metode lain atau sebagai strategi pembelajaran tunggal untuk keseluruhan

unit. Metode yang cocok antara lain: pekerjaan rumah, karya tulis, projek

penelitian, belajar berbasisi komputer, dan E-learning.

5. Belajar Melalui Pengalaman
Berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik dan berbasis

aktivitas. Refleksi pribadi tentang pengalaman dan formulasi Perencanaan

menuju penerapan pada konteks yang lain merupakan faktor kritis dalam

pembelajaran empirik yang efektif. Metode yang cocok antara lain bermain

peran, observasi/survei, dan simulasi.

E. RANGKUMAN
Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut

pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan

tentang terjadinya suatu Proses yang sifatnya masih sangat umum. Selain Itu,

di dalamnya mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode

pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dari pendekatan pembelajaran

yang telah ditetapkan selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran'

Strategi belajar-mengajar adalah cara-cara yang dipilih untuk menyam-

paikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, yang meliputi

sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman

belajar kepada siswa. Strategi belajar-mengajar tidak hanya terbatas pada

prosedur kegiatan, melainkan juga termasuk di dalamnya materi atau paket

pengajarannya. Strategi belajar-mengajar terdiri atas semua komponen materi

pengajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa dalam
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mencapai tuiuan pengaiaran tertentu. Dengan kata lain, strategi belajar_
mengajar juga merupakan pemilihan jenis latihan tertentu yang cocok dengan
tujuan yang akan dicapai.

Klasifikasi strategi pembelajaran hanya untuk memudahkan guru dalam
memilih metode sesuai dengan strategi yang akan dipilih. Klasifikasi strategi
pembelajaran adalah sebagai berikut.

l. Strategi pembelajaran berdasarkan bentuk dan pendekatan pembelajaran.
2. Strategi pembelajaran berdasarkan variabel.
3. Strategi pembelajaran berdasarkan teknik penyampaian materi.

Berdasarkan penyampa-iannya, strategi pembelajaran dibedakan berda-
sarkan berikut ini.

l. Strategi pembelajaran langsung, yaitu ceramah, tanya jawab, demonstrasi
latihan dan drill.

2. Strategi pembelajaran tidak langsung, yaitu inkuiri, studi kasus, peme-
cahan masalah, dan peta konsep.

3. Pembelajaran interaktif, yaitu diskusi kelas, diskusi kelompok kecil atau
projek, dan kerja berpasangan.

4. Pembelajaran mandiri, yaitu pekerjaan rumah, karya tulis, projek pene-
litian, belajar berbasisi komputer, dan E-learning

F. LATIHAN
1. Jelaskan pengertian strategipembelajaran!
2. Klasifikasikan jenis-jenis strategi pembelajaran!
3. Uraikan masing-masing jenis pembelajaran dan berikan contohnya!
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Bah 5 METODE PEMBELAJARAN

A. PENGERTIAN METODE PEMBETAIARAN

secara etimologis, metode pembelajaran merupakan cara yang dilakukan saat

proses belajar mengajar (pembelajaran) agar terciptanya pemahaman terhadap

siswa. Prof. Dr. Winarno Surakhmad (1961) menyatakan bahwa metode

pembelajaran adalah berbagai cara pelaksanaan dari proses pengajaran, atau

perihal bagaimana teknisnya sesuatubahan pengajaran diberikan kepada murid-

murid di sekolah.

Metode adalah cara yang fungsinya sebagai alat untuk mencapai tujuan'

semakin tepat metodenya maka diharapkan semakin efektif pula pencapaian

tujuan tersebut- Akan tetapi, khususnya dalam bidang pengajaran di sekolah,

ada beberapa faktor lain yang ikut berperan dalam menentukan efektivitas

metode mengajar, antara lain adalah faktor guru itu sendiri, faktor siswa, dan

faktor situasi (lingkungan belajar).

Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan

nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa

metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan

strategi pembelajaran, di antaranya: (l) ceramah; (2) demonstrasi; (3) diskusi;

(4) simulasi; (5) laboratorium; (6) pengalaman lapangan; (7) brainstorming;

(8) debat, (9) simposium, dan sebagainya.
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Bab 5 Metode Pembelajaran gl

B. PRtNSIp-pRtNstp METODE PEMBETATARAN
Hal yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam pembahasan ini adarah
hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode pembelajaran.
Prinsip umum penggunaan metode pembelajaran adalah bahwa tidak semua
metode pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan pem_
belajaran dan keadaan pembelajaran berlangsung. Semua metode pembel_
ajaran memiliki kekhasan tersendiri dan relevan dengan tujuan pembelajaran
tertentu, namun tidak cocok untuk tujuan dan keadaan yang lain. Dengan kata
lain, semua metode'pernberajaran memiliki kelebihan dan keremahan Lasing-
masing.

Guru sebagai agen perubahan harus mampu memillih metode yang tepat
sesuai dengan tujuan dan keadaan pembelajaran. Kesalahan dalam memllih
metode dalam mengajar berarti guru telah merancang kegagalan dalam
pembelajaran.

Sebagai guide dalam memilih metode yang tepat, ada lima prinsip umum
dalam menentukan metode pembelajaran, di antaranya sebagai berikut.
1. Berorientasi pada tujuan pembelajaran.
2. Berorientasi pada aktivitas peserta didik
3. Berorientasi pada individualitas.
4. Berorientasi pada integritas.

1. Berorientasi pada Tujuan pembelaiaran
Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama.
Segala aktivitas guru dan peserta didik harus diupayakan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Ini merupakan hal yang sangat penting, sebab
mengajar adalah proses yang bertujuan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu
metode pembelajaran dapat ditentukan dari keberhasilan peserta didik dalam
mencapai tujuan pembelajaran.

Tujuan pembelajaran dapat menentukan suatu metode yang harus diguna_
kan guru, namun hal ini sering dilupakan guru. Guru yang senang berceramah,
hampir setiap tujuan menggunakan metode ceramah, seakan-akan guru terse_
but berpikir bahwa segala jenis tujuan dapat dicapai dengan metode yang
demikian. Hal ini tentu saja keliru. Apabira kita menginginkan siswa terampir
dalam menggunakan alat tertentu, tentunya tidak mungkin menggunakan
metode ceramah saja. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa harus melakukan



praktik secara langsung. Demikian Pula jika kita menginginkan agar siswa

dapat menyebutkan hari dan tanggal proklamasi kemerdekaan suatu negara'

tidak akan efektif jika menggunakan metode diskusi untuk memecahkan

masalah. Untuk mencapai tujuan yang demikian, guru cukup menggunakan

metode ceramah atau pengajaran secara langsung'

2. Berorientasi kepada Aktivitas Siswa
Belajar bukan sebatas akivitas menghapal sejumlah falrta atau informasi. Belajar

adalah berbuat {learning by doing), yakni memperoleh pengalaman tertentu

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. oleh karena itu, metode pembelajaran

harus dapat mendorong aktivitas siswa. Aktiyitas tidak dimaksudkan terbatas

pada aktivitas fisik, namun meliputi al:tivitas yang bersifat psikis atau aktivitas

mental. Guru sering lupa dengan hal ini. Banyak guru yang terkecoh oleh

sikap siswa yang pura-Pura aktif padahal sebenarnya tidak'

3. Berorientasi pada lndividualitas
Mengajar adalah usaha untuk mengembangkan setiaP siswa' Walaupun guru

mengajar sekelompok siswa, namun pada hakikatnya yang ingin dicapai

adalah perubahan perilaku setiap siswa. Sama halnya sePerti seorang dokter.

Dikatakan seorang dokter yang.iitu dan profesional apabila ia dapat menangani

50 orang pasien, seluruhnya sembuh; dan dikatakan dokter yang tidak baik

manakala ia menangani 50 orang pasien, 49 sakitnya bertambah Parah atau

justru mati. Demikian juga halnya dengan guru' dikatakan guru yang baik

dan profesional manakala ia menangani 50 orang peserta didk' seluruhnya

berhasil mencapai tujuan; dan sebaliknya, dikatakan guru yang tidak baik atau

tidak berhasil manakala ia menangani 50 orang peserta didik, 49 tidak berhasil

mencapai tujuan pembelajaran. oleh karena itu, dilihat dari segi jumlah siswa

sebaiknyastandarkeberhasilanguruditentukansetinggi-tingginya'Semakin
tinggistandarkeberhasilanditentukanmakasemakinberkualitasproses
pembelajaran.

4. Berorientasi Pada lntegritas
Mengajar harus dipandang sebagai usaha dalam mengembangkan seluruh

pribadi sis*a. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif

saja, namun meliputi pengembangan aspek afektif dan psikomotorik' Oleh

karena itu, pembelajaran harus diarahkan untuk mengembangkan seluruh
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aspek kepribadian peserta didik secara terintegrasi (ranah kognitif, afektif,
dan psikomotorik). penggunaan metode diskusi contoh.ryu, gr.o harus dapat
merancang strategi pelaksanaan diskusi tak hanya terbatas pada pengembangan
aspek intelektual saja, namun harus mendorong siswa agar mereka bisa ber_
kembang secara keseluruhan. Misalnya, guru mendorong agar siswa dapat
menghargai pendapat orang lain, mendorong siswa agar berani mengeluarlian
gagasan atau ide yang orisinal, mendorong siswa untuk bersikap jujurJenggang
rasa, dan lain-lain. Selain itu, dalam Bab IV pasal 19 peraturan pemerintah No.
19 tahun 2005 dikatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif menyenangkan, menantang,
memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan .rurrg yu'
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat,
dan perkembangan fsik, serta psikologis peserta didik.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat ditentukan faktor_faktor yang
perlu di perhatikan dalam menentukan metode pemberajaran, antara lain
berikut ini.

l. Tujuanpembelajaran.
2. Kemampuan guru.
3. Kemampuan peserta didik.
4. fumlah peserta didik.
5. fenis materi.
6. Waktu.
7. Fasilitas yang ada.

Tujuan pembelajaran adalah kriteria terpenting di dalam menentukan
metode pembelajar, karena metode adalah suatu cara menyajikan isi pem_
belajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran
terdapat kompetensi yang diharapkan dikuasai peserta didik di akhir pembel-
ajaran. Misalnya, terdapat suatu indikator sebagai berikut: peserta didik
diharapkan dapat mengidentifikasi minimal 7 tugas perkembangan masa bayi
dan awal masa kanak-kanak. Kemampuan yang diharapkan dari indikator iiu
adalah siswa dapat mengidentiflkasi. Untuk mengidentifikasi ada beberapa
alternatif penggunaan metode dan teknik pembelajarannya. Misalnya, prose_
dur/langkah yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut adalah berikut ini.
l. Peserta didik diminta untuk mengamati bayi dan anak_anak.
2. Peserta didik diminta membaca buku tentang perkembangan masa bayi

dan anak-anak.
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3 Peserta didik diminta mendiskusikan hasil pengamatan dan hasi-l baca-

annya.

4. Peserta didik diminta membandingkan perkembangan masa bayi dan

anak-anak.

Berdas.rkan contoh di atas terlihat bahwa metode utama yang digunakan

adalah studi kasus dan diskusi, dengan 4 langkah teknik seperti di atas. Keempat

langkah tersebut dinamakan strategi pembelajaran.

Kemampuan guru adalah pertimbangan di dalam pemilihan metode,

sebab guru itulah yang melakukan pembelajaran. Sebaik apa pun metode ter-

sebut apabila guru yang melaksanakan tidak menguasai penggunaannya maka

metode tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Begitu pula tentang kemam-

puan peserta didilc Guru harus memperhatikan kemampuan intelektual anak

sehingga tePat Penggunaan metodenya.

|umlah peserta didik perlu digunakan dalam penentuan metode' Misalnya

jika jumlah peserta didik banyak maka lebih efisien menggunakan metode

ceramah dan tanya jawab dibandingkan metode yang lain' Selain itu, per-

timbangan jenis materi juga sangat PentinS, karena jenis materi tertentu

mempunyai kespesifikan masing-masing dalam menggunakan metode'

Waktu juga memengaruhi guru di dalam menentukan metode, misalnya

karena sesuatu hal maka waktu belajar siswa banyak digunakan kegiatan lain.

untuk itu, guru harus mencari alternatif metode dengan waktu singkat dan

mendapatkan materi yang banyak. Begitu juga dengan fasilitas. Fasilitas juga

memengaruhi Penentuan metode. Misalnya, menurut jenis materinya maka

metode yang harus digunakan adalah metode pengamatan/pratikum, karena

alat dan bahan kurang dapat diganti dengan demontrasi'

Dalam memilih metode seorang guru harus memegang prinsip-prinsip

berikut ini.

1. Efektif dan efisien.

2. Digunakan secara bervariasi.

3. Digunakan dengan memadukan beberapa metode'

Efektif dan efisien harus selalu dipikirkan dalam Penggunaan metode. Hal

itu agar tidak terjadi pemborosan waktu maupun biaya dalam pembelajaran'

Sedangkan variasi dan pemaduan Penggunaan sangat menguntungkan karena
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untuk mengurangi kebosanan, dan memudahkan peserta didik dalam men_
capai dalam tujuan pembelajaran. Hal itu karena masing-masing metode
mempunyai kelebihan dan kekurangannya.

Perlu diketahui juga bahwa di dalam memandang keunggulan dan kele-
mahan metode perlu juga dipikirkan tentang prinsip-prinsip belajar berikut
ini.

1. Prinsip motivasi.
2. Prinsip-prinsipkeaktifan.
3. Prinsip umpan balik dan penguatan.
4. Prinsip kecepatan belajar.

Motivasi adalah pendorong tingkah laku peserta didik ke arah tujuan
tertentu. Berkaitan dengan metode maka guru diharapkan menggunakan
metode yang dapat menarik dan memotivasi siswa sehingga mereka berminat
untuk belajaa bekerja keras, dan berusaha menyelesaikan tugas hingga selesai.
Hal ini juga dapat dilakukan guru dengan menggunakan variasi metode untuk
mengurangi kebosanan siswa. Hal itu karena kebosanan akan mengurangi
minat siswa untuk belajar.

Keaktifan dapat didorong dengan mengaitkan pengalaman siswa dengan
pengetahuan yang baru. Untuk itu, seorang guru harus dapat memilih metode
yang dapat mengaktifkan proses berpikir siswa dengan menghubungkan peng-
alaman lama mereka dengan pengetahuan yangbaru diajarkan. Keaktifan siswa
akan menurun jika tidak mendapatkan umpan balik sehingga memberikan
penguatan atas upaya yang dilakukan siswa.

Berdasarkan dari aspek kecepatan belajar, terdapat siswa yang cenderung
cepat belajar dan Iambat belajar. Dengan adanya perbedaan siswa ini maka
guru harus pandai-pandai dala.m memilih metode agar tidak menimbulkan
frustasi pada siswa

c. rENrs-f ENts METoDE PEMBELAIARAN
Pendidikan merupakan bagian dan sistem pendidikan yang mempersiapkan
seseorang untuk mampu bekerja, dan mengembangkan karier dalam bidang
pekerjaannya sebagai bekal hidup. Oleh karena iru, metode pembelajaran yang
diterapkan dalam pendidikan harus mengacu kepada ketercapaian tujuan
pendidikan.
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)enis dari metode pembelajaran di antaranya adalah: l) small group

discussion;2) role-play & simulation;3) case study;4) discovery learning 5) self'

directed learning; 6) cooperative learning;7) collaborative learning; 8) contextual

instruction; 9) project based learning, dan l0) problem based learning and

iflquiry. Selain kesepuluh model tersebut, masih banyak model pembelajaran

lain yang belum dapat disebutkan satu Persatu, bahkan setiap guru dapat juga

mengembangkan metode pembelajarannya sendiri. Berikut penjelasan lebih

lanjut mengenai beragam jenis metode pembelajaran'

1. Small Group Discussion
Diskusi merupakan salah satu elemen belajar secara aktif dan sebagian bagian

dari banyak metode pembelajaran. Siswa diminta membuat kelompok kecil

(5 sampai l0 orang) untuk mendiskusikan bahan yang diberikan oleh guru

atau bahan yang diperoleh sendiri oleh anggota kelompok tersebut. Dengan

aktivitas kelompok kecil, siswa akan belajar: (a) menjadi pendengar yang baik;

(b) bekerja sama untuk tugas; (c) memberikan dan menerima umpan balik

yang konstruktif; (d) menghormati perbedaan pendapat; (e) mendukung

pendapat dengan bukti; dan (f) menghargai sudut pandang yang bervariasi

(gender, budaya, dan lain-lain). Adapun aktivitas diskusi kelompok kecil

dapat berupa: (a) membangkitkan ide; (b) menyimpulkan poin penting; (c)

mengakses tingkat skill dan pengetahuan; (d) mengkaji kembali topik di kelas

sebelumnya; (e) menelaah latihan, kuis, tugas menulis; (f) memproses outcome

pembelajaran pada akhir kelas; (g) memberi komentar tentang jalannya kelas;

lh) membandingkan teori, isu, dan interPretasi; (i) menyelesaikan masalah;

dan (j) brainstroming.

2. Simulasi/Demonstrasi
Simulasi merupakan menerapkan model suatu situasi yang mirip ke dalam

kelas. Misalnya, untuk mata pelajaran aplikasi instrumentasi' siswa diminta

membuat perusahaan fiktif yang bergerak di bidang aplikasi instrumentasi,

kemudian perusahaan tersebut diminta untuk melakukan hal yang sebagaimana

dilakukan oleh perusahaan sesungguhnya dalam memberikan jasa kepada

kliennya. Misalnya melakukan proses bidding (penawaran), dan sebagainya'

Simulasi dapat berbentuk: (a) permainan peran (role playing) ' Sebagai contoh

setiap siswa dapat diberi peran masing-masing, misalnya sebagai direktur'

engineer ,bagianpemasaran, dan lain-lain; (b) siz ulation exercises and simulation
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gamesi d.ai (c) model komputer. Simulasi dapat mengubah cara pandang siswa

dengan jalan: (a) mempraktikkan kemampuan umum (misalnya komunikasi
verbal dan nonverbal); (b) memprakikkan kemampuan khusus; (c) memprak-
tikkan kemampuan tim; (d) mengembangkan kemampuan dalam menyele-
saikan masalah (problem-solving); (e) menggunakan kemampuan sintesis; dan
(f) mengembangkan kemampuan ernpati.

3. Discovery Learning (DL)
Discovery learning ad.alah metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan
informasi yang tersedia, baik yang diberikan guru maupun yang dicari sendiri
oleh siswa untuk membangun pengetahuan dengan cara belajar mandiri.

4. Self-Directed Learning (SDL)
SDL adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif siswa sendiri. Dalam
hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pengalaman belajar
yang telah dijalani, dilakukan semuanya oleh individu yang bersangkutan.
Sementara guru hanya bertindak sebagai fasilitator dengan memberi arahan,

bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan
oleh siswa tersebut. Metode belajar ini bermanfaat untuk menyadarkan dan
memberdayakan siswa, bahwa belajar adalah tanggung jawab mereka sendiri.
Dengan kata lain, siswa didorong untuk bertanggung jawab terhadap semua
pikiran dan tindakan yang dilakukannya.

Metode pembelajaran SDL dapat diterapkan apabi-la prinsip berikut telah
dipenuhi; (a) pengalaman merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat;
(b) kesiapan belajar merupakan tahap awal menjadi siswa yang mandiri; dan
(c) apabila diperuntukkan pada peserta didik yang lebih dewasa tentunya
mereka lebih tertarik belajar dari permasalahan daripada dari isi pembelajaran.

5. Cooperative Learning (CL)
CL adalah metode belajar berkelompok yang dirancang oleh guru untuk
memecahkan suatu permasalahan atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok
ini terdiri atas beberapa orang siswa, yang memiliki kemampuan akademik
beragam. Metode ini sangat terstruktur, karena pembentukan kelompok,
materi yang dibahas, langkah-langkah diskusi, serta produk akhir yang harus
dihasilkan semuanya ditentukan dan dikontrol oleh guru. Siswa dalam hal ini
hanya mengikuti prosedur diskusi yang dirancang oleh guru. Pada dasarnya,
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CL seperti ini merupakan perpaduan antara teacher-centered dan student-

centered learning. CL bermanfaat untuk membantu menumbuhkan dan
mengasah: (a) kebiasaan belajar aktif pada siswa; (b) rasa tanggung jawab

individu dan kelompok siswa; (c) kemampuan dan keterampilan bekerja sama

antarsiswa; dan (d) keterampilan sosial siswa.

6. Collaborative Learning (CBL)
CBL adalah metode belajar yang menitikberatkan pada kerja sama antarsiswa
yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelom-
pok. Permasalahan atau tugas memang berasal dan guru dan berslfat open

ended, namun pembentukan kelompok yang didasarkan pada minat, prosedur
kerja kelompok, penentuan waktu dan tempat diskusi kelompok, sampai
dengan bagaimana hasil diskusi kelompok ingin dinilai oleh guru, semuanya

ditentukan melalui konsensus bersama antaranggota kelompok.

7. Contextual lnstruction (Cl)
CI adalah konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan isi mata
pelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan memotivasi
siswa untuk membuat keterhubungan antara pengetahuan dan aplikasinya

dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat, pelaku kerja pro-
fesional atau manajerial, entrepreneur, maupun investor.

Sebagai contoh, apabila kompetensi yang dituntut mata pelajaran adalah

siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi proses transaksi
jual beli maka dalam pembelajarannya, selain konsep transaksi ini dibahas

dalam kelas, namun juga diberikan contoh dan mendiskusikannya. Siswa
juga diberi tugas dan kesempatan untuk terjun langsung di berbagai pusat

perdagangan untuk mengamati secara langsung proses transaksi jual beli
tersebut, atau bahkan terlibat langsung sebagai salah satu pelakunya. Pada

saat itu, siswa dapat melakukan pengamatan langsung, mengkajinya dengan

berbagai teori yang ada, sampai ia dapat menganalis berbagai faktor apa saja

yang memengaruhi terjadinya proses transaksi jual beli. Hasil keterlibatan,
pengamatan, dan kajiannya ini selanjutnya dipresentasikan di dalam kelas

untuk dibahas dan menampung saran dari seluruh anggota kelas.

Guru dan siswa pada intinya berusaha untuk memanfaatkan pengetahuan

secara bersama-sama, untuk mencapai kompetensi yang dituntut oleh pelajaran,

serta memberikan kesempatan pada semua orang yang terlibat dalam pem-

belajaran untuk belajar satu sama lain.
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9. Problem-Based Learning/tnquiry eBUD
PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah, dan siswa harus mela-
kukan pencarian/penggalian informasi (inquiry) untuk dapat memecah_
kan masalah tersebut. pada umumnya, terdapat empat langkah yang perlu
dilakukan siswa dalam pBL/I, yaitu: (a) menerima masalah yang relevan
dengan salah satu/beberapa kompetensi yang dituntut mata pelajaran dan
gurunya; (b) melakukan pencarian data dan informasi yang relevan untuk
memecahkan masalah; (c) menata data dan mengaitkan data dengan masarah;
serta (d) menganalis strategi pemecahan masalah pBL/I adalah belajar dengan
memanfaatkan masalah dan siswa harus melakukan pencarian/penggalian
informasi (inquiry) untuk dapat memecahkan masalah tersebut.

Selain metode pembelajaran di atas terdapat beberapa metode mengajar
seperti di bawah ini.

1. Metode Proyek
Metode proyek adalah suatu metode mengajar dimana pendidik harus meran_
cang suatu proyek yang akan diteliti sebagai objek kajian. Kelebihan metode
proyek adalah berikut ini.

a. Dapat merombak pola pikir siswa dari yang sempit menjadi lebih luas
dan menyeluruh dalam memandang dan memecahkan masalah yang
dihadapi dalam kehidupan.

b. Melalui metode ini, siswa dibina dengan membiasakan menerapkan
pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan terpadu yang diharapkan
praktis dan berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi, di samping kelebihan di atas terdapat beberapa kelemahan
dari metode proyek ini, yaitu sebagai berikut.

a. Kurikulum yang berlaku di negara kita saat ini baik secara vertikal maupun
horizontal, belum menunjang pelaksanaan metode ini.
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b. Organisasi bahan pelajaran' Perencanaan, dan pelaksanaan metode ini

sukar dan memerlukan keahlian khusus dari guru, sedangkan Para guru

belum disiapkan untuk ini.

c. Harus dapat memilih topik unit yang tepat sesuai kebutuhan siswa, fasilitas

yang cukup, dan memiliki berbagai sumber belajar yang diperlukan.

d. Bahan pelajaran sering menjadi luas sehingga dapat mengaburkan pokok

unit yang dibahas.

2- Metode Eksperimen
Metode eksperimen merupakan metode yang sesuai untuk pembelajaran sains,

karena metode eksprimen mzrmpu memberikan kondisi belajar yang dapat

mengembangkan kemampuan berpikir dan kreativitas secara optimal. Siswa

diberi kesempatan untuk menyusun sendiri berbagai konsep dalam struktur

kognitifnya, selanjutnya dapat diaplikasikan dalam kehidupannya. Dalam

metode eksperimen, guru dapat mengembangkan keterlibatan fisik dan mental,

serta emosional siswa. Siswa mendapat kesempatan untuk melatih keterampilan

proses agar mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Pengalaman yang

dialami secara langsung dapat tertanam dalam ingatannya. Keterlibatan fisik,

mental, serta emosional siswa diharapkan dapat diperkenalkan pada suatu

cara atau kondisi pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri

dan juga perilaku yang inovatifdan kreatif.

Pembelajaran dengan metode eksperimen dapat melatih dan mengajarkan

siswa untuk belajar seperti halnya konsep fisika sama halnya dengan seorang

ilmuwan fisika. Siswa belajar secara aktif dengan mengikuti berbagai tahap

pembelajarannya. Dengan demikian, siswa akan menemukan sendiri konsep

yang sesuai dengan hasil yang diperoleh selama pembelajaran.

Tahap-tahap metode eksperimen adalah sebagai berikut'

a. Percobaan awal, yakni pembelajaran diawali dengan melakukan percobaan

yang didemonstrasikan guru atau dengan mengamati berbagai fenomena'

Demonstrasi ini menampilkan masalah-masalah yang berkaitan dengan

materi yang akan diPelajari.

b. Pengamatan, yakni kegiatan siswa saat guru melakukan percobaan Siswa

diharapkan untuk mengamati dan mencatat peristiwa tersebut'

c. Hipotesis awal, yakni siswa dapat merumuskan hipotesis sementara ber-

dasarkan hasil PengamatannYa.
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d. Verifikasi, yakni kegiatan untuk membuktikan kebenaran dari dugaan
awal yang telah dirumuskan dan dilakukan melalui kerja kelompok. Siswa

diharapkan dapat merumuskan hasil percobaan dan membuat kesim-
pulan, serta selanjutnya dapat melaporkan hasilnya

e. Aplikasi konsep, yakni setelah siswa merumuskan dan menemukan
konsep maka nasilnya dapat diaplikasikan dalam kehidupannya. Kegiatan
ini merupakan pemantapan konsep yang telah dipelajari.

f. Evaluasi, yakni kegiatan akhir setelah selesai satu konsep. Penerapan
pembelaiaran dengan metode eksperimen akan membantu siswa untuk
memahami konsep. Pemahaman konsep dapat diketahui apabila siswa
mampu mengutarakan secara lisan, tulisan, maupun mengaplikasikan
dalam kehidupannya. Dengan kata lain, siswa memiliki kemampuan untuk
menjelaskan, menyebutkan, memberikan contoh, dan menerapkan konsep
terkait dengan pokok bahasan.

Kelebihan metode percobaan adalah berikut ini.

a. Metode ini dapat membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau
kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri, daripadahanya menerima
pernyataan dari buku atau guru.

b. Siswa dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi
(menjelajahi) tentang ilmu dan teknologi.

c. Dengan metode ini maka akan terbina manusia yang dapat membawa
terobosan-terobosan baru, dengan penemuan sebagai hasil percobaan
yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia.

Kekurangan metode percobaan adalah berikut ini.

a. Tidak cukupnya alat-alat dapat mengakibatkan beberapa siswa tidak ber-
kesempatan untuk mengadakan eksperimen.

b. |ika elsperimen membutuhkan jangka waktu yang lama maka siswa harus
menanti untuk melanjutkan pelajaran.

c. Metode ini lebih sesuai untuk menyajikan bidang-bidang ilmu dan
teknologi.

3. Metode Tugas/Resitasi
Metode tugas adalah suatu metode pembelajaran dengan memberikan tugas

kepada siswa untuk diselesaikan dan dipertanggungjawabkan. Pengerjaannya

bisa dilakukan di sekolah atau di luar sekolah seperti di kelas, halaman,
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kebun, perpustakaan, atau di rumah. Tugas yang diberikan dapat berupa

mengumpulkan bahan/informasi, membaca atau mempelajari suatu bab atau

topik, mengerjakan soal, menulis buku harian, melaporkan kejadian yang

dilihat atau dialami, dan lain-lain. Metode tugas ini dapat digunakan apabila:

a. suatu arpek atau materi pelajaran memerlukan latihan yang lebih banyak

di luar jam pelajaran atau memerlukan penjelasan lebih lanjut;

b. suatu materi perlu pendalaman melalui latihan mandiri.

Metode resitasi (tugas) dapat berupa berikut ini.

a. Menyusun karya tulis.

b. Menyusun laporan mengenai bahan bacaan atau menyrsun berita.

c. Menjawab pertanyaan yang ada dalam buku.

d. Tugas lain yang dapat menunjang keberhasilan siswa.

Kelebihan metode pemberian tugas (resitasi) adalah berikut ini.

a. Hasil pelajaran lebih tahan lama dan membekas dalam ingatan siswa'

b. Siswa belajar untuk mengembangkan inisiatif dan sikap mandiri.

c. Memberikan kebiasaan untuk disiplin dan giat belajar.

d. Dapat mempraktikkan hasil teori/konsep dalam kehidupan yang nyata

atau di masyarakat.

e. Dapat memperdalam pengetahuan siswa dalam spesialisasi tertentu.

Kekurangan metode pemberian tugas (resitasi) adalah berikut ini.

a. Siswa dapat melakukan penipuan terhadap tugas yang diberikan dengan

cara dikerjakan oleh orang lain atau menjiplak karya orang lain.

b. fika tugas diberikan terlalu banyak diberikan, siswa dapat mengalami

kejenuhan/kesukaran, dan hal ini dapat berakibat pada ketenangan batin

siswa-

c. Sukar memberikan tugas yang dapat memenuhi sifat perbedaan individu

dan minat dari masing-masing siswa.

d. Pemberian tugas cenderung memakan waktu dan tenaga serta biaya yang

cukup berarti.

4. Metode Diskusi
Metode diskusi adalah suatu Penyaiian bahan pelajaran dengan cara siswa

membahas dengan bertukar pendapat, mengenai topik atau masalah tertentu

untuk memperoleh suatu pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti tentang
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a.

b.

topik/sesuafu, maupun untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan
bersama.

Kelebihan metode diskusi adalah berikut ini.
Mendidik siswa untuk belajar mengemukakan pikiran atau pendapat.
Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh berbagai penje_
lasan dari berbagai sumber data.
Memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati suatu permasalahan
bersama.

Melatih siswa untuk berdiskusi di bawah panduan guru.
Merangsang siswa untuk ikut mengemukakan pendapat sendiri, menye-
tuiui, atau menentang pendapat teman_temannya.
Membina suatu perasaan untuk bertanggung jawab terhadap suatu pen_
dapat, kesimpulan, atau keputusan yang akan atau telah diambil.
Mengembangkan rasa solidaritas/toleransi terhadap pendapat yang ber-
variasi atau mungkin bertentangan sama sekali.
Membina siswa untuk berpikir matang-matang sebelum berbicara.
Berdiskusi bukan hanya menuntut pengetahuan, kesiapan, dan kefasihan
berbicara saja, namun juga menuntut kemampuan berbicara secara siste-
matis dan logis.
Dengan mendengarkan semua keterangan yang dikemukakan oleh pem_
bicara, pengetahuan dan pandangan siswa mengenai suatu permasalahan
akan bertambah luas.

Kelemahan metode diskusi ini adalah sebagai berikut.
Tidak semua topik dapat dijadikan metode diskusi, namun hanya hal_hal
yang bersifat problematis saja yang dapat didiskusikan.
Diskusi yang mendalam memerlukan banyak waktu.
Sulit untuk menentukan batas luas atau kedalaman suatu uraian diskusi.
Pada umumnya tidak semua siswa berani menyatakan pendapat sehingga
waku akan terbuang karena menunggu siswa mengemukakan pendapat.
Pembicaraan dalam diskusi mungkin didominasi oleh siswa yang berani
dan telah biasa berbicara. Siswa pemalu dan pendiam tidak akan meng-
gunakan kesempatan untuk berbicara.
Memungkinkan timbulnya rasa permusuhan antarkelompok dengan
menganggap kelompoknya sendiri lebih pandai dan serba tahu daripada
kelompok lain, atau menganggap kelompok lain sebagai saingan atau
meremehkan.

c

d
e.

f.

c

h
i.

)

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Bab 5 Metode Pembelajaran gg



5. Metode Sosiodrama
Metode sosiodrama adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan

mempertunjukkan atau mendemontrasikan cara tingkah laku dalam hubungan

sosial. Kelebihan metode sosio drama adalah sebagai berikut'

a. Siswa dapat melatih, memahami, dan mengingat isi bahan yang akan

didramakan. Hal itu karena sebagai pemain maka siswa harus memahami'

menghayati isi cerita secara keseluruhan terutama untuk materi yang

harus diperankannya. Dengan demikian, daya ingatan murid harus tajam

dan tahan lama.

b. Murid akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreasi. Ketika bermain

drama para para pemain dituntut untuk mengemukakan pendapatnya

sesuai dengan waktu yang tersedia'

c. Bakat yang terdapat pada murid dapat dipupuk sehingga dimungkinkan

akanmunculatautumbuhbibitsenidramadarisekolah.Apabilaseni
drama mereka dibina dengan baik kemungkinan besar mereka akan

menjadi Pemain Yang baik kelak.

d.Kerjasamaantarpemaindapatditumbuhkandandibinadengansebaik.
baiknya

e. Murid memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung

jawab dengan sesamanya.

f. Bahasa lisan murid semakin terbina agar mudah dipahami orang lain'

Selain kelebihan, kelemahan metode sosiodrama adalah berikut ini'

a. Siswa yang tidak ikut bermain drama menjadi kurang aktif'

b. Metode ini cenderung menghabiskan waktu yang banyak' Hal itu baik

waktu pada persiapan, pemahaman materi, maupun pelaksanaan pertun-

jukan.

c. Metode ini membutuhkan tempat yang cukup luas' jika temPat untuk

pertunjukkan sempit maka menyebabkan gerak para pemain menjadi

kurang bebas.

d. Kelas lain sering kali terganggu oleh suara para pemain dan para Penonton

yang terkadang terlalu kencang atau riuh tepuk tangan'

Meski begitu, terdapat pula cara dalam mengatasi kelemahan metode

sosiodrama ini, yaitu sebagai berikut'

a. Guru harus menjelaskan kepada siswa untuk memperkenalkan metode

ini, bahwa dengan jalan sosiodrama siswa diharapkan dapat memecahkan
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masalah hubungan sosial yang aktual ada di masyarakat. Setelah itu, guru
menunjuk beberapa siswa yang akan berperan dan masing-masing akan
mencari pemecahan masalah sesuai dengan perannya, dan siswa yang lain
menjadi penonton dengan tugas-tugas tertentu

b. Guru harus memilih masalah yang penting sehingga menarik minat anak Ia
mampu menjelaskan dengan baik dan menarik sehingga siswa terangsang
untuk berusaha memecahkan masalah itu.

c. Supaya siswa memahami peristiwa tersebut maka guru harus bisa mence-
ritakan sambil mengatur adegan yang pertama.

d. Bobot atau luasnya bahan pelajaran yang akan didramakan harus disesuai-
kan dengan waktu yang tersedia. Oleh karena itu, harus diusahakan agar
para pemain berbicara dan melakukan gerakan jangan sampai banyak
variasi yang kurang berguna.

6. Metode Demonstrasi
Metode demonstrasi adalah metode pengajaran yang memperlihatkan bagai-
mana proses terjadinya sesuatu. Dengan demonstrasi, proses penerimaan siswa
terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam sehingga memben-
tuk pengertian dengan baik dan sempurna. Selain itu, siswa dapat mengamati
dan memperhatikan pada apa yang diperlihatkan guru selama pelajaran ber-
langsung.

Kebaikan metode demonstrasi adalah sebagai berikut.

a. Siswa dapat menghayati dengan sungguh-sungguh mengenai pelajaran
yang diberikan.

b. Metode ini dapat memberikan pengalaman praktis yang dapat membentuk
perasaan dan kemauan siswa

c. Siswa dapat memperhatikan dengan baikpada apa yangdidemonstrasikan.
d. Permasalahan yang mungkin timbul dalam hati siswa dapat langsung

terjawab.

e. Metode ini dapat mengurangi kesalahan dalam mengambil kesimpulan,
karena semua siswa dapat mengamati langsung terhadap suatu proses.

Kelemahan metode demonstrasi adalah berikut ini.

a. Dalam pelaksanaan metode demonstrasi umumnya memerlukan waktu
yang banyak.

b. Apabila sarana peralatan kurang memadai atau alat-alatnya tidak sesuai

dengan kebutuhan maka metode ini kurang efektif.
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c. Metode ini sukar dilaksanakan jika siswa belum matang untuk melak-

sanakan suatu eksPerimen'

d. Terdapat materi yang tidak dapat didemonstrasikan di kelas'

7. Metode Problem Solving
Metode problemsolving merupakan suatu metode pembelajaran yang dilakukan

dengan memberikan suatu Permasalahan, Ialu dicari penyelesainnya dengan

dimulai dari mencari data sampai pada kesimpulan. Metode pemecahan

masalah bukan hanya sekadar metode mengajar, tetapi iuga merupakan

metode berpikir. Hal itu karena dalam problem solving dapat menggunakan

metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada

penarikan kesimpulan.

Langkah-langkah metode problem solving sebagai berikut'

a. Terdapat masalah yang jelas untuk dipecahkan'

b. Melakukan pencarian data atau keterangan yang digunakan untuk meme-

cahkan masalah tersebut.

c. Melakukan penetapan jawaban sementara dari masalah tersebut'

d. Menguji kebenaran jawaban sementara itu'

e. Terakhir, menarik kesimPulan.

Kelebihan metode problem solving ad'alahberikut ini'

a. Pemecahan masalah adalah teknik yang cukup bagus untuk memahami

isi pelajaran.

b. Dapat menantang kemampuan siswa, serta memberikan siswa kepuasan

untuk menemukan pengetahuan baru bagi mereka'

c. Dapat meningkatkan aktMtas pembelajaran siswa'

d. Dapat membantu siswa agar mengetahui bagaimana cara mentransfer

pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata'

e. Dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya

dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan'

f. Dapat memperlihatkan kepada siswa bahwa setiaP mata pelajaran pada

dasarnya merupakan cara berpikir, dan sesuatu yang harus dimengerti

oleh siswa. Hal itu bukan hanya sekadar belajar dari guru atau dari buku-

buku saja.

C. Pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa'
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h. Dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan
mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan penge-
tahuan baru.

i. Dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan
pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata.

j. Dapat mengembangkan minat siswa untuk terus-menerus belajar sekali-
pun belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

Kelemahan metode problem soh,ing adalahberikut ini.

a. Menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat
berpikir siswa, tingkat sekolah dan kelasnya, serta pengetahuan dan peng-
alaman yang telah dimiliki siswa sangat memerlukan kemampuan dan
keterampilan guru.

b. Proses belajar mengajar dengan menggunakan metode ini sering memer-
lukan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil waktu
pelajaran.

c. Mengubah kebiasaan siswa dalam belajar dari mendengarkan dan mene-
rima informasi dari guru, menjadi belajar dengan banyak berpikir meme-
cahkan permasalahan sendiri atau kelompok terkadang menjadi suatu
kesulitan tersendiri bagi siswa.

8. Metode Karya Wisata
Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar yang dirancang terlebih
dahulu oleh guru, dan diharapkan siswa membuat laporan dan didiskusikan
bersama dengan siswa yang lain serta didampingi oleh guru lalu dibukukan.

Kelebihan metode karya wisata addah berikut ini.

a. Karya wisata menerapkan prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan
lingkungan nyata dalam pengajaran.

b. Membuat bahan yang dipelajari di sekolah menjadi lebih relevan dengan
kenyataan dan kebutuhan yang ada di masyarakat.

c. Pengajaran dapat lebih merangsang kreativitas anak.

Sedangkan kekurangan metode karya wisata adalah berikut ini.

a. Membutuhkan persiapan yang melibatkan banyak pihak.
b. Membutuhkan perencanaan dengan persiapan yang matang.
c. Pada karya wisata sering kali unsur rekreasi menjadi prioritas daripada

tujuan utama, sedangkan unsur studinya terabaikan.



d. Memerlukan Pengawasan yang lebih ketat terhadap setiaP gerak-gerik

siswa di lapangan.

e. Biayanya cukuP mahal.

f. Memerlukan tanggung jawab guru dan sekolah atas kelancaran karya

wisata dan keselamatan siswa, terutama jika karya wisata jangka panjang

dan jauh. Terkadang dalam proses belajar mengajar siswa perlu diajak ke

luar sekolah, untuk meninjau temPat tertentu atau objek yang lain'

9. Metode TanYa Jawab
Metode tanya jawab merupakan penyampaian pesan pengajaran dengan cara

mengajukan berbagai Pertanyaan dan siswa memberikan jawaban, atau seba-

Iiknya siswa diberi kesempatan bertanya dan guru menjawab pertanyaan'

Metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara guru dan

siswa, bisa dalam bentuk guru bertanya dan siswa menjawab atau sebaliknya'

Metode tanya jawab dilakukan dengan maksud berikut ini'

a. Sebagai pengulangan terhadap mata pelajaran yang telah diberikan'

b. Sebagai selingan dalam pembicaraan.

c. Untuk merangsang siswa agar perhatiannya tercurah kepada masalah yang

sedang dibicarakan.

d. Untuk mengarahkan proses berpikir.

Alasan penggunaan metode tanya jawab adalah berikut ini'

a. Untuk meninjau pelajaran yang lain.

b. Agar siswa memusatkan perhatian terhadap kemajuan yang telah dicapai

sehingga dapat melanjutkan pelajaran berikut'

c. Untuk menangkap perhatian siswa serta memimpin pengamatan dan

pemikiran siswa.

Keunggulan metode tanya jawab adalah sebagai sebagai berikut:

a. Kelas akan menjadi lebih hiduP.

b. Baik untuk melatih siswa agar berani mengemukakan pendapat'

c. Akan membawa kelas ke suasana diskusi

Kekurangan metode tanya jawab adalah sebagai berikut'

a. Apabila terjadi perbedaan pendapat maka dapat menghabiskan banyak

waktu.
b. Kemungkinan akan terjadi penyimpangan perhatian pelajar'

c. Dapat menghambat cara berpikir.
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10. Metode Latihan
Suatu metode mengajar dengan memberikan pelatihan keterampilan secara
berulang kepada siswa, dan mengajaknya langsung ke tempat latihan kete_
rampilan untuk melihat proses, tuiuan, fungsi, dan manfaat dari metode ini.
Hal ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan atau pola yang otcmatis pada
peserta didik.

Kelebihan rnetode latihan adalah sebagai berikut.
a. Siswa memperoleh kecakapan motorik. contohnya menulis, melafalkan

huruf membuat, dan menggunakan alat-alat.
b. Siswa memperoleh kecakapan mental, contohnya dalam perkalian, pen_

jumlahan, pengurangan, pembagian, tanda-tanda/simbol, dan sebagainya.
c. Dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan dan kecepatan

pelaksanaan. siswa memperoreh ketangkasan dan kemahiran dalam mela-
kukan sesuatu sesuai dengan yang dipelajarinya.

d. Dapat menimbulkan rasa percaya diri bahwa siswa yang berhasil daram
belajar telah memiliki suatu keterampilan khusus yang berguna kelak di
kemudian hari.

e. Guru lebih mudah mengontrol dan membedakan mana siswa yang
disiplin dalam belajarnya dan mana yang kurang, dengan memperhatikan
tindakan dan perbuatan siswa saat berlangsungnya pengajaran

Kelemahan metode latihan adalah sebagai berikut.
a. Menghambat bakat dan inisiatif siswa karena mereka lebih banyak dibawa

kepada penyesuaian dan diarahkan kepada jauh dari pengertian.
b. Dapat menimbulkan verbalisme, terutama pengajaran yang bersifat

menghapal. Siswa dilatih untuk dapat menguasai bahan pelajaran secara
hapalan dan secara otomatis mengingatkannya bila ada pertanyaan yang
berkenaan dengan hapalan tersebut tanpa suatu proses berpikir secara
logis.

c. Membentuk kebiasaan yang kaku, artinya seolah-olah siswa melakukan
sesuatu secara mekanis, dalam memberikan stimulus siswa bertindak
secara otomatis.

d. Menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan, dimana siswa
menyelesaikan tugas secara statis sesuai dengan apa yang diinginkan oleh
guru.
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b

c.

Usaha mengatasi kelemahan metode latihan adalah berikut ini.

Metode ini hendaknya digunakan untuk melatih hal-hal yang bersifat

motorik, seperti menulis, permainan, pembuatan grafik, kesenian, dan

sebagainya.

Sebelum latihan dimulai, siswa hendaknya diberi pengertian yang men-

dalam tentang apa yang akan dilatih dan kompetensi apa saja yang harus

dikuasai.

Latihan untuk pertama kali hendaknya bersifat diagnosis. fika pada latihan

pertama pelajar tidak berhasil maka guru harus mengadakan perbaikan

lalu penyempurnaan.

Latihan harus menarik minat dan menyenangkan serta menjauhkan dari

hal-hal yang bersifat keterpaksaan.

Sifat latihan yang pertama bersifat ketepatan dan kemudian kecepatan,

dan keduanya harus dimiliki oleh peserta didik

11- Metode Ceramah
Metode ceramah adalah suatu metode pembelajaran yang tradisional karena

metode ini digunakan oleh para guru. Pengajaran dimana guru mengalihkan

informasi kepada siswa dengan cara yang bersifat verbal, contohnya adalah

sebagai berikut.

a. Adanya sekelompok siswa yang akan menerima informasi.

b. Adanya guru yang memberikan informasi secara lisan.

c. Adanya sejumlah informasi yang akan disampaikan ke kelompok siswa.

Alasan penggunaan metode ceramah adalah sebagai berikut.

a. Agar perhatian siswa tetaP terarah selama penyajian berlangsung.

b. Penyajian materi pelajaran bersifat sistematis.

c. Dapat merangsang siswa belajar aktif.

d. Dapat member kan feed back (balikan)'

e. Dapat memberikan motivasi belajar.

Kelebihan metode ceramah adalah berikut ini.

a. Guru dapat dengan mudah menguasai kelas.

b. Guru mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar.

c. Dapat diikuti siswa dalam jumlah besar.

d. Mudah untuk dilaksanakan.

d.

e.
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Sedangkan kelemahan metode ceramah adalah sebagai berikut.
Dapat membuat siswa pasif.
Mengandung unsur paksaan kepada siswa.
Mengurangi daya kritis siswa.

Siswa yang lebih tanggap dari visi visual akan menjadi rugi dan siswa yang
lebih tanggap auditifnya dapat lebih besar menerimanya.
Sukar mengontrol sejauh mana pemerolehan belajar siswa
Kegiatan pengajaran menjadi verbalisme (pengertian kata_kata).
Apabila terlalu lama maka metode ini akan membosankan.
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D. TEKNIK DAN TAKTIK PEMBEIAIARAN
Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang
dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, pengl
gunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak
membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda
dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya
terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan
teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas
yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti_ganti
teknik meskipun dalam koridor metode yang sama.

Sedangkan taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melak_
sanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual.
Misalnya, terdapat dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah,
tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam
penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena
memang dia memiliki sense of humor yang tinggi, sementara yang satunya
lagi kurang memiliki sense of humor, namun lebih banyak menggunakan alat
bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Dalam
gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing_masing
guru, sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru
yang bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu
sekaligus juga seni berupa kiat-kiat.

fika di antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pem_
belajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh maka terbentuklah
apa yang disebut dengan model pembelajaran.



E. RANGKUMAN
Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa

mengajar bukan hal yang mudah. Mengajar adalah hal yang sulit. Pembelajaran

tidak hanya menekankan pada apa yang diajarkan, tetapi iuga bagaimana

mengajarkanya. Agar dapat sesuai maka metode pembelajaran perlu dipilih
dengan tepat. Tidak semua metode pembelajaran tepat untuk semua waktu,
kondisi, dan bidang.

Secara umum metode pembelajaran dapat dibagi menjadi metode pasif
dan metode aktif. Metode pasif adalah metode satu arah dari guru ke siswa.

Metode ini merupakan metode pembelajaran tradisional yang sering disebut

dengan lecturing. Metode aktif yaitu mendorong siswa untuk aktif berdiskusi

di dalam kelas.

Pembelajaran dengan diskusi sebagai lawan kontrasnya pembelajaran

dengan lecturing mengubah peran dan hubungan tradisional antara guru
dengan siswa. Siswa harus bertanggung jawab terhadap pembelajaran. Pem-

belajaran berpusat pada siswa. Guru menyediakan tidak hanya teori dan

pengetahuan saja, tetapi juga metode pembelajaran yang tepat dan keahlian

mengajar yang memaksimumkan kesempatan siswa untuk belajar dan mene-

mukan sesuatu.

Metode pasif merupakan metode pembelajaran yang mudah. Pembelajaran

dengan metode aktif merupakan pekerjaan yang sulit. Metode ini memberikan

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dirinya sendiri dengan aktif
di kelas dan tidak hanya sebaga-i pendengar saja.

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang jenis-jenis metode pembelajaran

di atas maka dapat dikemukakan bahwa betapa banyak metode pembelajaran

yang bisa digunakan oleh seorang guru atau tenaga pengajar dalam melaksana-

kan proses belajar mengajar. OIeh karena itu, dalam penerapannya diperlukan

kreativitas dan variasi untuk menggunakan metode-metode pembelajaran

tersebut.

Daya tarik pembelajaran biasanya diukur dengan mengamati kecen-

derungan siswa untuk tetap belajar. Daya tarik pembelajaran erat kaitannya

dengan daya tarik bidang studi, dimana kualitas pembelajaran biasanya akan

memengaruhi keduanya. Itulah sebabnya pengukuran kecenderungan siswa

untuk terus atau tidak terus belajar dapat dikaitkan dengan proses belajar itu

sendiri atau dengan bidang studi.
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F. TATIHAN
l. felaskan konsep metode pembelajaran!

2. felaskan prinsip-prinsip metode pembelajaran!
3. Uraikan jenis-jenis metode pembelajaran!

4. Analisis kelebihan dan kelemahan berbagai metode pembelajaran!
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Bar6 MEDIA PEMBETAJARAN

A. PENGERTIAN MEDIA
Media berasal dari kata " medium" yang secara harfiah adalah Perantara,

penyampai, atau penyalur. Percakapan langsung secara tataP muka yang

dilakukan oleh dua orang di suatu temPat tanPa Perantara aPa-aPa disebut

kegiatan komunikasi tanpa media. Akan tetapi, apabila kegiatan komunikasi

dilakukan sambil menggunakan pengeras suara karena letaknya saling ber-

jauhan, mereka tidak lagi bertatap muka tetapi sudah menggunakan media'

Secara umum, media adalah sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari

sumber informasi ke penerima informasi. Di bawah ini adalah beberapa

batasan konsep media.

l. Media adalah teknologi pembawa pesan.

2. Media adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak pandang dengar

termasuk teknologi kerasnYa.

3. Media adalah sarana fisik seperti buku, film, video, slide, komputer, dan

lain-lain.

Media pembelajaran mengandung arti sebagai suatu medium membawa

pesan pembelajaran atau bermuatan membelajarkan seseorang (Newby' dkk'

2000). Sedangkan Sadiman (1986) menyatakan bahwa media pembelajaran

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari

pengirim ke penerima sehingga daPat merangsang pikiran, Perasaan' Per-

hatian, serta minat siswa sehingga terjadi proses belajar. Atwi suparman (2005)

menyatakan bahwa media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk
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menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima pesan.
Pengirim dan penerima pesan dapat berbentuk orang atau lembaga, sedangkan
media dapat berupa alat elektronik, gambar, buku, dan sebagainya.

kbih lanjut, Atwi Suparman (2005) menyatakan bahwa kemampuan media
pembelajaran sangat membantr. untuk beberapa hal berikut.

1. Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata seperti
penggunaan gambar atau film tentang perkembangan suatu sel.

2. Menyajikan benda atau peristiwa yang terletak jauh dari peserta ke ha-
dapan peserta seperti penggunaan program video tentang salju.

3. Menyajikan peristiv/a yang kompleks, rumit, berlangsung dengan cermat
atau sangat lambat menjadi lebih sistematis dan sederhana, seperti proses
mengoperasi salah satu bagian tubuh manusia.

4. Menampung sejurnlah besar peserta untuk mempelajari materi pelajaran
dalam waktu yang sama, seperti peke4aan bekisting dan perancah.

5. Menyajikan benda atau peristiwa berbahaya ke hadapan peserta.
6. Meningkatkan daya tarik pelajaran dan perhatian peserta.

7. Meningkatkan sistematika pengajaran, seperti penggunaan transparansi
kaset audio dan grafik dalam m engajar- Penggunaan media tersebut selalu
didahului dengan persiapan dan pembuatannya sebelum mengajar, serta
perencanaan urutan penggunaannya dalam proses pembelaiaran

Menurut Allen (dalam Atwi Suparman: 2005) memberikan petunjuk yang
dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih media yang sesuai dengan
indikator tertentu.

Tabel Kemampuan Setiap Jenis Media dalam Memengaruhi
Berbagai Macam Belajar

Macam Belajar
Jenis Media

Pembelajaran

B€laiar
lnformasi

Belajar
Pengenalan

Visual

Belaiar
Konsep,
Prinsip,
Aturan

Belajar
Prosedural

Menyajikan
Keterampilan

Persepsi
Gerak

Mengembangkan
Sikap, Opini dan

[rotivasi

Gambar diam Sedang Inggi Sedang Sedang Rendah Rendah
Gambar hidup Sedang Tinggi l-ingg i Tinggi Sedang Sedang

Sedang Sedang 'l'inggi Sedang Rendah Sedang
Objek 3
dimensi

Rendah Inggi Rendah Rendah Rendah Rendah

Rekaman audio Sedang Rendah Rendah Sedang Rendah Sedang
Programed
lnstruction

Sedang Sedang Sedang Inggi Rendah
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Mengembangkan
Sikap, Opini dan

Motivasi

Sedang

Sedang

Sedang

Untuk menggunakan tabel tersebut maka seorang Pengembang Pem-
belajaran harus mempelajari macam belaiar yang terkandung dalam indikator

yang akan dicapai. Setelah itu, memilih media yang sesuai dengan macam belajar

tersebut dengan cara melihat kata tinggi yang berada di bawah kolom macam

belajar tersebut. Selanjutnya, lihat secara horizontal ke kolom yang Paling
kiri untuk mendapat petunjuk tentang media yang tepat untuk digunakan.

)ika media tersebut ternyata tidak tersedia, tidak mungkin disediakan karena

mahal, serta tidak praktis atau tidak sesuai dengan karateristik peserta maka

pilihan kita turun ke media lain yang berada di sebelah kiri kata sedang' Ini
berarti kita telah memilih medium kedua terbaik, tetaPi bukan yang terbaik.

Pemilihan media berdasarkan kesesuaiannya dengan indikator merupakan

kriteria utama.

B. MANFAAT MEDIA PEMBETAIARAN
Secara umum media pembelajaran memPunyai manfaat berikut.

l. Memperjelas penyajian suatu Pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis.

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti berikut ini.

a. Objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan realita, gambar, film

bingkai, film, gambar video, atau model.

b. Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film sLZe, video atau

gambar.

c. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan

timelapse, highspeed photografi, ata:u slow motion playback'video.

d. Kejadian atau peristiwayang terjadi pada masalalu dapat ditampilkan

lagi melalui rekaman film, video, atau foto.

e. Objek yang terlalu komPleks dapat disajikan dengan model, diagram,

dan lainlain.
f. Konsep yang terlalu luas dapat divisualkan dalam bentuk film, slide,

gambar, atau video.

Menyajikan
Keterampilan

Persepsi
Gerak

Belajar
lnformasi
Faktual

Belarar
Konsep,
Prinsip,
Aturan

Belajar
Prosedural

Macam Belajar
Jenis Media

Pembelaiaran

SedangRendah Sedang RendahDemonstrasi

Sedang RendahSedang Rendah SedangBuku teks

sedang RendahRendah SedangSajian oral Sedang
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3 Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi
dapat mengatasi sikap pasif siswa. Dalam hal ini media pembelajaran
berguna untuk berikut ini.
a. Meningkatkan keinginan dalam belajar.

b. Memungkinkan interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan
Jan kenyataan.

c. Memungkinkan siswa belajar sendiri menurut minat dan kemam-

Puannya.
Sifat yang unik pada siswa juga dengan lingkungan dan pengalaman yang
berbeda-beda, sedangkan kurikulum dan materi pembelajaran yang sama

untuk setiap siswa maka masalah ini dapat diatasi dengan media pem-
belajaran dalam kemampuannya sebagai berikut.
a. Memberikan perangsang yang sama.

b. Menyamakanpengalaman.

c. Menimbulkan persepsi yang sama.

c. f ENrs-f ENrs MEDIA PEMBETA|ARAN
Terdapat enam jenis dasar dari media pembelajaran menurut Heinich and
Molenda (2005), yakni sebagai berikut.

2. Media Audio
Membantu menyampaikan informasi dengan lebih berkesan dan meningkatkan
daya tarik terhadap sesuatu tayangan. fenis audio termasuk suara latar, musik,
atau rekaman suara dan lainnya.

3. Media Visual
Media yang dapat memberikan rangsangan-rangsangan visual seperti gambar

atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster papan buletin, dan

lain-lain.

4

Bab 6 Media Pembelajaran 113

1. Teks
Merupakan elemen dasar bagi penyampaian suatu informasi, yang memiliki
berbagai jenis dan bentuk tulisan yang berupaya memberi daya tarik dalam
penyampaian informasi.



4. Media Proyeksi Gerak
Termasuk di dalamnya film gerak, film gelang, program TV video kaset (CD,

VCD, atau DVD).

5. Benda-Benda Tiruan/Miniatur
Hal ini seperti benda-benda tiga dimensi yang dapat disentuh dan diraba oleh

siswa. Media ini dibuat untuk mengatasi keterbatasan baik objek maupun situasi

sehingga proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik.

6. Manusia
Termasuk di dalamnya guru, siswa, atau pakar di bidang tertentu.

Dalam memilih media ada berbagai pertimbangan yang harus dilihat ter-

lebih dahulu, yakni sebagai berikut.

l. Tujuan yang akan dicapai.

2. Biaya yang lebih murah, baik pada saat Pembelian maupun pemeliharaan.

3. Kesesuaiannya dengan metode pembelajaran.

4. Kesesuaiannyadengankarateristikpeserta.
5. Kesesuaian media dengan materi yang akan dibahas.

6. Kesesuaian media dengan waktu.

7. Kesesuaian biaya.

8. Pertimbangan praktis, seperti kemudahan dipindahkan atau ditempat-

kan; kesesuaiannya dengan fasilitas yang ada di kelas; keamanan peng-

gunaannya;. daya tahannya; maupun kemudahan perbaikannya.
g. Ketersediaan media tersebut berikut suku cadangnya di pasaran, serta

ketersediaannya bagi Peserta.
10. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang'

D. BERBAGAI MEDIA YANG BIASA DIGUNAKAN
DALAM PROSES PEMBELAIARAN

Berikut penjelasan mengenai berbagai media yang umumnya digunakan di

dalam proses pembelajaran.
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1. Media Visual
Seperti halnya media yang lain, media visual berfungsi untuk menyalurkan

pesan dari sumber ke penerima Pesan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan

ke dalam simbol-simbol visual. Selain itu, fungsi media visual adalah untuk



menarik perhatian, memperielas sajian ide, serta menggambarkan atau
menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan jika tidak divisualkan.
Beberapa media yang termasuk media visual adalah berikut ini.

tL Gambar atau Foto

Sering kali kita menggunakan gambar atau foto sebagai media pembelajaran,
karena gambar merupakan bahasa yang umum, dapat dimengerti, serta dinik-
mati di mana saja dan oleh siapa saja. Manfaat apabila gambar atau foto dijadi-
kan sebagai media pembelajaran adalah sebagai berikut.

l) Memberikan tampilan yang sifatnya konkret.
2) Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu.
3) Gambar atau foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita.
4) Dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan untuk

tingkat usia berapa saja.

5) Murah harganya dan mudah didapat, serta digunakan tanpa memerlukan
peralatan khusus.

b. Sketsa

Sketsa adalah gambar yang merupakan draft kasar yang menyajikan bagian-
bagian pokoknya saia tanpa detail. Sketsa selain dapat menarik perhatian
peserta atau siswa, juga dapat menghindari verbalisme dan dapat memperjelas
penyampaian pesan.

c Diagram
Dapat berfungsi untuk menyederhanakan sesuatu yang kompleks sehingga
dapat memperjelas penyajian pesan. Isi diagram pada umumnya berupa
petunjuk-petunjuk. Sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis
dan simbol, diagram menggambarkan struktur dari objeknya secara garis
besar, menunjukkan hubungan yang ada antarkomponennya atau sifat-sifat
proses yang ada.

Ciri-ciri dari sebuah diagram yang baik adalah berikut ini.

l) Benar, digambar dengan rapi, diberi judul, label, dan penjelasan-penje-
lasan yang perlu.

2) Cukup besar dan ditempatkan strategis.

3) Penyusunannya disesuaikan dengan pola membaca yang umum, dari kiri
ke kanan dan dari atas ke bawah.
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d Bagon/Chart
Terdapat dua jenis chart, yaTtu chart yatg menyajikan pesannya secara ber-

tahap dan chart yang menyajikan Pesannya sekaligus. Chart yang menya-

jikan pesannya secara bertahap misalnya adalah Jlip chart atat hidden chart,

sementara bagan atau chart yang menyajikan Pesannya secara langsung

misalnya bagan pohon (tree chart), bagan alir (Jlow chart), atau bagan garis

waktt (time line chart). Bagan atar charf berfungsi untuk menyaj ikan berbagai

ide atau konsep yang sulit jika hanya disampaikan secara tertulis atau lisan

secara visual. Bagan juga m.rmPu memberikan ringkasan butir-butir Penting

dari suatu presentasi. Dalam bagan biasanya kita menjumpai jenis media

visual lain seperti gambar, diagram, atau lambang- lambang verbal'

Ciri-ciri bagan sebagai media yang baik adalah berikut ini'

l) Dapat dimengerti oleh Pembaca.
2) Sederhana dan lugas tidak rumit atau berbelit-belit.

3) Diganti pada waktu-waktu tertentu, agar selain tetaP mengikuti perkem-

bangan zaman jtga tidak kehilangan daya tarik.

e. Grafik
Grafik disusun berdasarkan prinsip matematik dan menggunakan data-data

komparatif. Grafik merupakan gambar sederhana yang menggunakan titik-

titik, garis, atau simbol-simbol verbal yang berfungsi untuk menggambarkan

data kuantitatif secara teliti, menerangkan perkembangan atau perbandingan

suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas.

Dengan menggunakan grafik kita dapat melakukan analisis dengan cepat,

interpretasi dan perbandingan data-data yang disajikan baik dalam hal ukuran,

jumlah, pertumbuhan, dan arah. Terdapat beberapa macam grafik di antaranya

adalah grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, dan grafik gambar.

t Kartun
Kartun adalah suatu gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol

untuk menyampaikan suatu Pesan secara cepat dan ringkas, atau suatu sikap

terhadap orang, situasi, atau kejadian-kejadian tertentu. Kartun biasanya

hanya menangkap esensi pesan yang harus disampaikan dan menuangkannya

ke dalam gambar sederhana, dengan menggunakan simbol-simbol, karakter

yang mudah dikenal dan diingat, serta dimengerti dengan cepat'
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g. Poster

Poster dapat dibuat di atas kertas, kain, batang kayu, seng, dan sebagainya. poster
tidak saja penting untuk menyampaikan pesan atau kesan tertentu, namun
mampu pula untuk memengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang
melihatnya.

Ciri-ciri poster yang baik adalah sebagai berikut.

1)

2)

3)

4)

s)
6)

Sederhana.

Menyajikan satu ide dan untuk mencapai satu tujuan pokok.
Berwarna.

Slogan yang ringkas dan jitu.
IJlasannya jelas.

Motif dan desain bervariasi.

Peta dan Globeh.

Peta atau globe berfungsi untuk menyaj.ikan data-data yang berhubungan dengan
Iokasi suatu daerah baik berupa keadaan alam, hasil bumi, hasil tambang, dan
sebagainya.

Secara khusus peta dan globe dapat memberikan informasi tentang berikut
ini.

1) Keadaan permukaan bumi, daratan, sungai, gunung, lautan dan bentuk
daratan, serta perairan lainnya.

2) Tempat-tempat serta arah dan jarak dengan tempat yang lain.
3) Data-data budaya dan kemasyarakatan.

4) Data-data ekonomi, hasil pertanian, industri dan perdagangan.

L Papan Flanel
Papan berlapis kain flanel ini dapat berisi gambar atau huruf yang dapat
ditempel dan dilepas sesuai kebutuhan. Gambar atau huruf tadi dapat melekat
pada kain flanel karena di bagian bawahnya dilapisi kertas amplas. papan

flanel merupakan media visual yang efektif dan mudah untuk menyampaikan
pesan-pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula.

j. Papan Bulctin
Papan ini tidak dilapisi oleh kain flanel, tetapi langsung ditempelkan gambar
atau tulisan. Papan ini berfungsi untuk memberitahukan kejadian dalam
waktu tertentu. Media visual lainnya seperti gambar, postet sketsa, atau
diagram dapat dipakai sebagai bahan pembuatan papan buletin.
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2. Media Audio
Media audio adalah jenis media yang berhubungan dengan indra pendengaran.

Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambangJambang auditif.

Beberapa jenis media yang dapat digolongkan ke dalam media audio adalah

sebagai berikut.

a. Railio
Media ini dapat merangsang PartisiPasi aktif dari pendengar' Siaran radio

sangat cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa. Bahkan radio juga dapat

digunakan sebagai pemberi petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan oleh

guru atau siswa dalam pembelajaran.

b. Alat Perekam Magnetik

Alat perekam magnetik atav tape recorder adalah salah satu media yang

memiliki peranan yang sangat Penting, dalam menyampaikan keakuratan

sebuah informasi. Melalui media ini kita dapat merekam audio, mengulangnya,

dan menghapusnya. Selain itu, pita rekaman dapat diputar berulang-ulang

tanpa memengaruhi volume sehingga dapat menimbulkan berbagai kegiatan

diskusi atau dramatisasi.

3. Media Proyeksi Diam
Beberapa media yang termasuk kedalam media proyeksi diam di antaranya

adalah sebagai berikut.

tL Film Bingkai
Film bingkai adalah suatu film positifbaik hitam putih ataupun berwarna yang

berukuran 35 mm, dan umumnya dibingkai dengan ukuran 2 x 2 inci' Untuk

melihatnya perlu ditayangkan dengan proyektor slide- BeberaPa keuntungan

penggunaan film bingkai sebagai media pembelajaran adalah berikut ini'

l) Materi pelajaran yang sama dapat disebarkan kepada seluruh siswa secara

serentak.

2) Perhatian siswa dapat dipusatkan pada satu persoalan sehingga dapat

menghasilkan keseragaman pengamatan'

3) Fungsi berpikir siswa dirangsang dan dikembangkan secara bebas'

4) Penyimpanannya mudah dan praktis.

5) Film bingkai dapat mengatasi keterbatasan ruang waktu dan indra'

6) Program dapat dibuat dalam waktu singkat tergantung kebutuhan dan

perencanaan.
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l
l b. FilmRangkai

Film rangkai hampir sama dengan film bingkai, bedanya pada film rangkai

frame atar gambar tidak memerlukan bingkai dan merupakan rangkaian ber-
urutan dari sebuah film atau gambar tertentu.

c OHT
Over Head Transparancy (OHT) adalah media visual proyeksi yang dibuat di
atas bahan transparan. Pada umumnya, film acetate atau plastik berukuran
8,5 x ll inci. Media ini memerlukan alat khusus untuk memproyeksikannya
yang dikenal dengan sebutan Over Head Projector (OHp).

d Opaque Projector
Proyektor ini tidak tembus pandang karena yang diproyeksikan bukan bahan
transpirran, tetapi bahan-bahan yang tidak tembus pandang (opaque). Kele-
bihan media ini sebagai media pembelajaran adalah bahwa bahan cetak pada
buku, majalah, foto, grafis, bagan, atau diagram dapat diproyeksikan secara lang-
sung tanpa dipindahkan ke permukaan transparansi terlebih dahulu.

e- Milcrofis
Mikrofis adalah lembaran 6lm transparan yang terdiri atas lambang-lambang
visual yang diperkecil sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca dengan
mata saja. Keuntungan dari media ini adalah sebagai berikut.

l) Mudah diduplikasi dengan biaya relatif murah.
2) Dapat diproyeksikan ke layar lebar.

3) Karena dalam bentuk lembaran, ringkas, hemat tempat, dan praktis untuk
diktuim.

4) Memudahkan identifikasi informasi kepustakaan karena letaknya berada
di bagian atas lembaran.

4. Media Proyeksi Gerak dan Audio Visual
Beberapa jenis media yang masuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut.

a- Film gerak
FiIm gerak merupakan sebuah media pembelajaran yang sangat menarik karena

mampu mengungkapkan keindahan dan fakta bergerak dengan efek suara,
gambar dan gerak. Selain itu, fiIm juga dapat diputar berulang-ulang sesuai

dengan kebutuhan, Beberapa keunggulan film sebagai media pembelajaran
adalah sebagai berikut.
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ill) Keterampilan mem aca atau menguasai bahasa yang kurang bisa diatasi
dengan menggunakan film.

2) Sangat tepat untuk menerangkan suatu proses.

3) Dapat menyajikan teori ataupun praktik dari yang bersifat umum ke yang

bersifat khusus ataupun sebaliknya.

4) Film dapat mendatangkan seorang yang ahli dan memperdengarkan
suaranya di depan kelas.

5) Film dapat lebih realistis, hal-hal yang abstrak dapat terlihat menjadi lebih
jelas.

6) Film juga dapat merangsang motivasi kegiatan siswa.

b. Filmgelaag
Film gelang atau film loop adalah jenis media yang terdiri atas fiIm berukuran
8 mm dan 16 mm yang ujung-ujungnya saling bersambungan sehingga film
ini akan berulang terus menerus jika tidak dimatikan.

Kelebihan penggunaan media ini sebagai media pembelajaran adalah

sebagai berikut.

1) Ruangan tidak perlu digelapkan.

2) Dapat berputar terus berulang-ulang sehingga pengertian yang kabur
menjadi ielas.

3) Mudah diintegrasikan ke dalam pelajaran dan dipakai bersama dengan

media lain.

4) Siswa juga dapat menggunakannya sendiri karena sederhana.

5) Film dapat dihentikan kapan saja untuk diselingi oleh penjelasan atau

diskusi.

c. Program TV
Televisi merupakan media menarik dan modern karena merupakan bagian

dari kebutuhan hidupnya. Televisi dapat menjadi sebuah media pembelajaran

yang menarik, dalam menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audio

visual dengan disertai unsur gerak. Video Pesan yang disajikan dalam media

video dapat berupa fakta maupun fiktif, dapat bersifat informatif, edukatif
maupun instruksional.

Beberapa kelebihan penggunaan media video dalam pembelajaran adalah

sebagai berikut.
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1) Dengan alat perekam video sejumlah besar penonton dapat memperoleh
informasi dari para ahli.

2) Demonstrasi yang sulit dapat dipersiapkan dan direkam sebelumnya
sehingga pada waktu mengajar seorang guru dapat memusatkan perhatian
pada penyajiannya.

3) Dapat menghemat waktu karena rekaman dapat diputar ulang.
4) Dapat mengamati lebih dekat dengan objek yang berbahaya ataupun objek

yang sedang bergerak.

5) Ruangan tidak perlu digelapkan pada saat penyajian.

d Multimedia
Vaughan (2004) menjelaskan bahwa multimedia adalah sembarang kombinasi
yang terdiri atas teks, seni grafik, bunyi, animasi, dan video yang diterima oleh
pengguna melalui komputer. Sejalan dengan hal di atas, menurut Heinich et al
(2005) multimedia merupakan penggabungan atau pengintegrasian dari dua
atau lebih format media yang berpadu seperti teks, grafik, animasi, dan video
untuk membentuk aturan informasi ke dalam sistem komputer. Akan tetapi,
kelemahan dari media ini adalah harus didukung oleh peralatan memadai
seperti LCD proyektor dan adanya aliran listrik.

Keuntungan penggunaan multimedia dalam pembelajaran di antaranya
dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami suatu konsep
abstrak dengan lebih mudah. Selain itu, juga penggunaan media komputer
dalam bentuk multimedia dapat memberikan kesan yang positif kepada
guru, karena membantu guru dalam menjelaskan isi pelajaran kepada pelajar,
menghemat waktu, dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.

e. Benda
Benda-benda yang ada di sekitar dapat digunakan pula sebagai media pem-
belajaran, baik benda asli maupun benda tiruan atau miniatur. Benda-benda
ini dapat membantu proses pembelajaran dengan baik terutama jika metode
yang digunakan adalah metode demonstrasi atau praktik lapangan.

E. RANCKUMAN
Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa macarn-macam media pem-
belajaran jumlahnya sangat banyak. Berdasarkan perkembangan teknologi
tersebut, media pembelajaran dikelompokkan ke dalam empat kelompok berikut.
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l. Media hasil teknologi cetak.

2. Media hasil teknologi audio-visual.

3. Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer.

4. Media hasil gabungan tenologi cetak dan teknologi komputer.

Setiap media pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan yang

antara lain, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis,

dan kelemahan pada media audio visual adalah terlalu menekankan pada

penguasaan materi dari pada proses pengembangannya. Media sebenarnya

akan sangat membantu dalam mewujudkan tujuan pendidikan meskipun

banyak kekurangan yanng ada di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan
kekreativitasan guru dalam memilih media mana yang lebih cocok untuk
diterapkan dalam kelas. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan adalah materi
yang akan disampaikan, situasi kelas, dan sarana prasarzrna.

F. LATIHAN
1. felaskan pengertian media pembelajaran!

2. |elaskan berbagai macam jenis media pembelajaran!

3. felaskan prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran!

4. Analisis kelebihan dan kekurangan berbagai media pembelajaran!
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BAHAN AJAR DAN SUMBER
BELAJAR

Q "l.h 
satu masalah penting yang sering dihadapi oleh guru dalam kegiatan

Upembelajaran adalah dalam memilih, menentukan bahan ajar, atau materi
pembelajaran yang tepat dalam rangka membantu siswa dalam mencapai
kompetensi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam kurikulum
atau silabus, materi bahan ajar hanya dituliskan secara garis besar dalam
bentuk materi pokok Menjadi tugas guru untuk menjabarkan materi pokok
tersebut sehingga menjadi bahan ajar yang lengkap. Selain itu, bagaimana
cara memanfaatkan bahan ajar juga merupakan masalah. Pemanfaatan yang
dimaksud adalah bagaimana cara mengajarkannya ditiniau dari pihak guru,
dan cara mempelajarinya ditinjau dari pihak siswa.

Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari penge-
tahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam ralgka
mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-
jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip,
prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai. Bahan ajar merupakan salah
satu komponen sistem pembelajaran yzrng memegang peranan penting dalam
membantu siswa mencapai dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
atau tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan menerapkan bahan
ajar yang telah dikembangkan tersebut, diharapkan diperoleh alternatif bagi
guru dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran sehingga proses belajar
mengajar akan berjalan lebih optimal dan bervariasi sehingga pada akhirnya
hasil belajar maupun aktivitas peserta didik diharapkan juga meningkat.



A. BAHAN AIAR
Bahan ajar mempunyai struktur dan urutan yang sistematis, menjelaskan

tujuan instruksional yang akan dicapai, memotivasi Peserta didik untuk belajar,

mengantisipasi kesukaran belajar peserta didik sehingga menyediakan bim-

bingan bagi peserta didik untuk mempelajari bahan tersebut, memberikan

latihan yang banyak, menyediakan rangkuman, dan secara umum berorientasi

pada peserta didik secara ind ividtal (learner oriented). Pada umumnya, bahan

ajar bersifat mandiri, artinya dapat diPeltri oleh peserta didik secara mandiri

karena sistematis dan lengkap (Panen danF.r:rwanto; 2004).

Menurut Gafur (2004), bahan ajar adalah pengetahuan, keterampilan,

dan sikap yang harus diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Bahan ajar

tersebut berisi materi pelaj aran yang harus dikuasai oleh guru dan disampaikan

kepada siswa. Bahan ajar merupakan salah satu bagian dari sumber belajaryang

dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengandung Pesan pembelajaran, baik

yang diniati secara khusus maupun bersifat umum yang dapat dimanfaatkan

untuk kepentingan pembelajaran (Mulyasa: 2006). Dengan kata lain bahan

ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/

instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Bahan yang

dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis'

Mulyasa (2006) menjelaskan bahan aiar atau materi pembelajaran

(instructional materials) secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keteram-

pilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar

kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi Pem-

belajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, dan prosedur),

keterampilan, dan sikap atau nilai-

Bahan ajar memiliki fungsi strategis bagi proses pembelajaran yang dapat

membantu guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga guru tidak

terlalu banyak menyajikan materi. Di samping itu, bahan ajar dapat meng-

gantikan sebagian peran guru dan mendukung pembelajaran individual'

Hal ini akan memberi dampak positif bagi guru, karena sebagian waktunya

dapat dicurahkan untuk membimbing belajar siswa' Dampak positifnya bagi

siswa, dapat mengurangi ketergantungan Pada guru dan membiasakan belajar

mandiri. Hal ini juga mendukung prinsip belajar sepanjang hayat (life long

education).
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Menurut Panen dan Purwanto (2004) bahan ajar berbeda dengan buku
teks. Perbedaan antara bahan ajar dengan buku teks tidak hanya terletak
pada format, tata letak dan perwajahannya, tetapi juga pada orientasi dan
pendekatan yang digunakan dalam penyusunannya. Buku teks biasanya ditulis
dengan orientasi pada struktur dan urutan berdasarkan bidang ilmu (content
oriented) untuk dipergunakan oleh dosen atau guru dalam mengajar (teaching
oriented). Sangat jarang buku teks dipergunakan untuk belajar mandiri, karena
memang tidak dirancang untuk itu. Dengan demkian, penggunaan buku teks
memerlukan dosen atau guru yang berfungsi sebagai penerjemah yang me-
nyampaikan isi buku teqglut bagi peserta didik.

Bahan ajar yang baik ii.urr."rrg sesuai dengan prinsip-prinsip instruk-
sional. Guru dapat menulis sendiri bahan ajar yang ingin digunakan dalam
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Akan tetapi, guru juga dapat memanfaatkan
buku teks atau bahan dan informasi lainnya yang sudah ada di pasaran untuk
dikemas kembali atau ditata sedemikian rupa sehingga dapat menjadi bahan
ajar. Bahan ajar biasanya dilengkapi dengan pedoman untuk siswa dan guru.
Pedoman berguna untuk mempermudah siswa dan guru mempergunakan
bahan ajar.

B. 
'EN|S 

BAHAN A|AR
Menurut Mulyasa (2006) dalam bukunya menyebutkan bahwa bentuk bahan
aiar atau materi pembelajaran antara lain sebagai berikut.

l. Bahan cetak seperti; modul, buku, LKS, bro sur, hand out,leaflet, wallchart.
2. Audio uisual seperti; video/ film,VCD.
3. Audio seperti; radio, kaset, CD audio,PlH..
4. Visual; foto, gambar, model/ maket.

5. Multimedia; CD interaktif, computer based, inLernet.

Komponen utama bahan ajar adalah sebagai berikut:

tinjauan materi,
pendahuluan setiap bab,

penyajian setiap bab,

penutup setiap bab,

daftar pustaka, dan

senarai.

1

2

3

4

5

6
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Setiap komponen mempunyai sub-sub komponen yang saling berintegrasi

satu sama lain. Susunan berbagai komponen dan sub-sub komponen bahan ajar

sama dengan strategi pembelajaran yang lazim digunakan guru dalan kegiatan

pembelajaran. Selain itu, bahan ajar biasanya dilengkapi dengan berbagai

macam ilustrasi. Ilustrasi memegang peranan Penting dalam bahan ajar, karena

dapat memperjelas konsep, pesan, , atau ide yang disampaikan dalam

bahan ajar. Selain itu, ilustrasi menarik ditambah tata letak yang tepat,

dapat membuat bahan ajar menarik untuk dipelajari.

Di samping komponen-komponen bahan ajar dan ilustrasi, bahan ajar

yang baik dan menarik harus menggunakan penulisan yang menggunakan

ekspresi tulis yang efektif. Ekspresi tulis yang baik dapat mengomunikasikan

pesan, gagasan, ide, atau konsep yang disampaikan dalam bahan ajar kepada

pembaca/pemakai dengan baik dan benar. Ekspresi hrlis juga dapat menghin-

darkan salah tafsir atau pemahaman.

Hal yang biasa terjadi dalam pembelajaran adalah guru menyajikan materi

kepada siswa, selanjutnya guru membantu siswa dalam memahami materi

yang disajikan. Dalam hal ini guru berfungsi sebagai narasumber. Akan tetapi,

dalam era kurikulum baru, pembelajaran dengan pendekatan siswa aktif

atau pembelajaran berpusat pada siswa, Peran guru lebih ditekankan sebagai

fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator lebih Penting daripada sebagai nara-

sumber. Peran guru dapat membantu dan mengarahkan pembelajaran, dengan

cara sebagai berikut berikut.

l. Memb angkitkan minat belajar.

2- Menjelaskan tujuan.

3- Menyajikan materi dengan struktur yang baik.

4. Memberi kesempatan siswa berlatih dan memberi balikan.

5. Memperhatikan dan menjelaskan hal-hal yang sukar atau tidak dipahami'

6. Menciptakan komunikasi dua arah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi guru dalam memenuhi kebutuhan

pembelajaran bermutu, seperti kurang dapat dipenuhi karena masalah ekonomi,

kurangnya buku teks, padatnya jadwal mengaja! dan target pencapaian

kurikulum. Dengan demikian, dalam pembelajaran sebagian besar waktunya

habis untuk menyajikan materi pembelajaran. Sebagian besar siswa pasif

mempersiapkan. Kesempatan siswa berlatih atau menyelesaikan tugas mandiri

sering kali tidak pernah dibimbing guru dan tidak diberi umpan balik'
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Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan
menyusun bahan ajar. Bahan ajar yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip
instruksional yang baik akan dapat membantu guru, untuk mengurangi
waktu penyajian materi dan memperbanyak waktu pembimbingan bagi siswa,
membantu dalam menyelesaikan target kurikulum, dan mencapai tujuan
pembelajargn.

/
I

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN BAHAN A'AR
Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan
aiar atau materi pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pem-
belajaran meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan, berikut
penjabarannya lebih lanjut.

l. Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya
relevan atau ada kaitannya dengan pencapaian standar kompetensi dan
kompetensi dasar. Misalnya, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai
siswa berupa menghapal fakta maka materi pembelajaran yang diajarkan
harus berupa fakta atau bahan hapalan.

2. Prinsip konsistensi artinya keajegan. |ika kompetensi dasar yang harus
dikuasai siswa empat macarn maka bahan ajar yang harus diajarkan juga
harus meliputi empat macam. Misalnya, kompetensi dasar yang harus
dikuasai siswa adalah pengoperasian bilangan yang meliputi penambahan,
pengurangan, perkalian, dan pembagian maka materi yang diajarkan
juga harus meliputi teknik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan
pembagian.

3. Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai
dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan.
Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. fika
terlalu sedikit maka kurang membantu mencapai standar kompetensi dan
kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang
waktu dan tenaga yang tidak perlu ketika mempelajarinya.

Bahan ajar disusun berdasarkan tujuan atau sasara.n instruksional yang
hendak dicapai sesuai Rencana Pembelajaran dan Program pembelajaran. proses

menyusun bahan ajar meliputi langkah sebagai berikut.

l. Perumusan tujuan instruksional atau standar kompetensi.
2. Melakukan analisis instruksional/kurikulum.
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3. Menentukan perilaku awal siswa atau indikator kompetensi.

4. Merumuskan komPetensi dasar.

5. Meny'usun rencana kegiatan.

6. Menyusun silabus.

7 . Menulis/menyusun bahan ajar.

8. Evaluasi bahan ajar dan perbaikan.

9. Digunakan.

Menurut Panen dan Purwanto (2004), penyusunan bahan ajar dapat

dilakukan melalui beragam cara, dari yang termurah sampai yang termahal,

maupun dari yang paling sederhana sampai yang tercanggih. Secara umum

ada tiga cara yang dapat ditempuh dalam menyusun bahan ajar, yakni sebagai

berikut.
\

\1. Menulis Sendiri lStarting from Scratch)
Bahan ajar dapat ditulis sendiri oleh guru sesuai dengan kebutuhan siswa.

Selain ditulis sendiri, guru dapat berkolaborasi dengan guru Iain untuk menulis

bahan ajar secara kelompok, dengan guru-guru bidang studi sejenis, baik

dalam satu sekolah atau tidak. Penulisan juga dapat dilakukan bersama pakar

yang memiliki keahlian di bidang ilmu tertentu. Di samping penguasaan

bidang ilmu, untuk dapat menulis sendiri bahan ajar diperlukan kemampuan

menulis sesuai dengan prinsip-prinsip instruksional' Penulisan bahan ajar

selalu berlandaskan pada kebutuhan siswa, meliputi kebutuhan pengetahuan,

keterampilan, bimbingan, latihan, dan umpan balik. Untuk itu, dalam menulis

bahan ajar harus didasarkan: (a) analisis materi Pada kurikulum, (b) rencana

atau program pengajaran, dan (c) silabus yang telah disusun.

2. Pengemasan Kembali lnformasi (lnformation
Repackaging)

Dalam pengemasan kembali informasi, penulis tidak menulis bahan ajar

sendiri dari awal (from scratch), namun penulis memanfaatkan buku-buku teks

dan informasi yang sudah ada untuk dikemas kembali sehingga berbentuk

bahan ajar yang memenuhi karakteristk bahan ajar yang baik, serta dapat

dipergunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses instruksional. Bahan

atau informasi yang sudah ada di pasaran dikumpulkan berdasarkan kebutuhan

dan tujuan pembelajaran. Kemudian ditulis kembali dengan gaya bahasa yang

sesuai untuk menjadi bahan ajar (digubah), diberi tambahan kompetensi atau
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3. Penataan lnformasi (Compilation atau WrapAround Text)
Selain menulis sendiri bahan ajar juga dapat dilakukan melalui kompilasi
seluruh materi yang diambil dari buku teks, jurnal, majalah, artikel, koran,
dan lain-lain. Proses ini disebut pengembangan bahan ajar melalui penataan
informasi (kompilasi).

Proses penataan informasi hampir mirip dengan proses pengemasan
kembali informasi. Akan tetapi, dalam proses penataan informasi tidak ada
perubahan yang dilakukan terhadap buku teks, materi audio visual, dan
informasi lain yang sudah ada di pasaran. |adi, buku teks, materi audio visual
dan informasi lain tersebut digunakan secara langsung, hanya ditambahkan
dengan pedoman belajar untuk siswa tentang cara menggunakan materi ter-
sebut, latihan-latihan dan tugas yang perlu dilakukan, serta umpan balik untuk
siswa dan dari siswa.

Di samping itu, materi dilengkapi dengan pedoman belajar untuk siswa,
yang berisi petunjuk penggunaan materi, latihan-latihan, tugas yang perlu
dilakukan siswa, serta umpan balik. Materi tambahan berupa pedoman belajar
untuk siswa perlu disusun oleh guru berdasarkan tujuan/standar kompetensi,
indikator kompetensi, dan silabus. Penataan berurutan berdasarkan standar
kompetensi dan indikator atau tujuan pembelajaran. Setelah tersusun rapi,
guru memberi halaman penyekat berisi: nomor pertemuan, tujuan pembel-
ajaran (kompetensi), pokok bahasan dan diskripsi singkat, bahan bacaan
yang dikornpilasi, tugas, dan lain-lain yang perlu diketahui siswa. prosedur

kompilasi adalah sebagai berikut.

a. Kumpulkan seluruh bahan yang akan dijadikan acuan, seperti yang ter-
cantum dalam GBPP atau silabus.

b. Tentukan bagian-bagian buku atau sumberyang sesuai GBPp atau silabus.
c. Fotokopi seluruh bagian sumber yang digunakan per pokok bahasan.
d. Pilah-pilah berdasarkan urutan pokok bahasan.
e. Buat halaman penyekat untuk masing-masing pokok bahasa.
f. Jilid dengan rapi.
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keterampilan yang akan dicapai, bimbingan belajar, latihan, tes, serta umpan
balik agar mereka dapat mengukur sendiri kompetensinya yang telah dicapai.
Keuntungannya, cara ini lebih cepat diselesaikan dibanding menulis sendiri.
Selain itu, sebaiknya memperoleh izin dari pengarang buku aslinya.



)angkahJangkah 
dalam pembuatan ilustrasi adalah berikut ini'

ldentifikasi1

a. Bagian bahan ajar yang perlu ilustrasi.

b. |enis ilustrasi yang dibutuhkan.

c. Letak ilustrasi.

d. Ukuran ilustrasi.
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Modul juga dapat digunakan sebagai bahan ajar. Model itu sendiri meru-

pakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-

batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik

untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat komplek-

sitasnya. Adapun tujuan penulisan modul adalah sebagai berikut.

l. Memperjelas dan mempermudah penyaiian Pesan agar tidak terlalu ber-

sifat verbal.

2. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indra siswa maupun guru'

3. Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti:

a. meningkatkan motivasi dan gairah belajar bagi siswa atau Peserta

diklat;
b. mengembangkan kemampuan siswa dalam berinteraksi langsung

dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya;

c. memungkinkan siswa untuk belajar mandiri sesuai kemampuan dan

minatnya;

d. memungkinkan siswa untuk dapat mengukur atau mengevaluasi

sendiri hasil belajarnYa.

Setain modul, juga terdapat ilustrasi Ilustrasi yang digunakan dalam bahan

ajar, dan dapat berupa daftar tabel, diagram, grafik, gambar, dan simbol'

Ilustrasi itu sendiri adalah alat komunikasi kasat mata (visual) yang menyertai

naskah (fexf) di dalam buku. Ilustrasi pada prinsipnya untuk memperjelas

gagasan penulis. Beberapa buku bahkan menggunakan ilustrasi sebagai bagian

utama dan naskahnya sebagai pendukung. Selain itu, ilustrasi juga menyajikan

sejumlah informasi dengan serempak dalam satu ruang. Adapun tujuan ilustrasi

tersebut adalah berikut ini.

1. Memperjelas informasi yang diberikan.

2. Memberikan variasi dan menarik-

3. Membantu mengingat gagasan yang disampaikan.

4. Mengurangi narasi/tulisan dan menghemat temPat'



2. Desain

a. Membuat ilustrasi sesuai dengan isi pesan.
b. Memilih ilustrasi dari sumber yang ada.
c. Modifikasi.
d. Thta letak.

3. Editing

a. Menilai ketepatan dengan isi pesan.
b. Revisi kesalahan.

D. SUMBER BEIA|AR
Sering kita dengar istilah sumber belajar (learning raource), orang juga banyak
yang telah memanfaatkan sumber belajar, namun 

'mumnya 
yang diketahui

tentang sumber belajar yakni hanya perpustakaan dan buku. padahal secara
tidak terasa apa yang mereka gunakan, orang, dan benda tertentu adalah ter-
masuk sumber belajar.

Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan
dalam berbagai bentuk media, yang dapat membantu siswa dalam belajar
sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya tidak terbatas apakah dalam
bentuk cetakan, video, format perangkat lunak atau kombinasi dari berbagai
format yang dapat digunakan oleh siswa ataupun guru,

Sadiman mendefinisikan sumber belajar sebagai segala sesuatu yang dapat
digunakan untuk belajar, yakni dapat berupa orang, benda, pesan, bahan,
teknik, dan latar (Sadiman, Arief S : 2004)

Dari pengertian tersebut maka sumber belajar dapat dikategorikan sebagai
berikut.

l. Tempat atau lingkungan alam sekita! yaitu di mana saja seseorang dapat
melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku maka tempat
itu dapat dikategorikan sebagai tempat belajar yang berarti sumber
belajar. Misalnya, perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, tempat
pembuangan sampah, kolam ikan dan lain sebagainya.

2. Benda yaitu segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan
tingkah laku bagi peserta didik maka benda itu dapat dikategorikan
sebagai sumber belajar. Misalnya situs, candi, benda peninggalan lainnya.
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3. Orang, yaitu siapa saja yang memiliki keahlian tertentu di mana peserta

didik dapat belajar sesuatu maka yang bersangkutan dapat dikategorikan

sebagai sumber belajar. Misalnya guru, ahli geologi, polisi, dan ahli-ahli

Iainnya.

4. Bahan, yaitu segala sesuatu vang berupa teks tertulis, cetak, rekaman

elektronik, website, dan lain-Iai^r yang dapat digunakan untuk belajar'

5. Buku, yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh

peserta didik dapat dikategorikan sebagai sumber belajar' Misalnya' buku

pelajaran, buku teks, kamus, ensikloPedi, fiksi, dan lain-lain'

6. peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya peristiwa kerusuhan,

peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya yang guru dapat menjadikan

peristiwa atau fakta sebagai sumber belajar'

E. PROSES PEMBETAIARAN DAN SUMBER BELAIAR

Istilah kegiatan "belajar", "mengajar", dan "pembelaiaran" mertpakan istilah

kegiatan yang tidak terpisahkan, meskipun ketiganya merupakan kegiatan

yang berbeda. Kegiatan belajar bisa saja teriadi walaupun tidak ada kegiatan

mengajar. Begitu pula sebaliknya, kegiatan mengajar tidak selalu dapat meng-

hasilkan kegiatan belajar. Ketika seorang guru menjelaskan pelajaran di depan

kelas maka terjadi kegiatan mengajar, tetapi dalam kegiatan tersebut belum

tentu terjadi kegiatan belajar pada setiap siswa. Kegiatan mengajar dikatakan

berhasil jika dapat menghasilkan kegiatan belajar pada diri siswa. )adi, sebe-

narnya hakikat guru mengajar adalah usaha guru untuk membuat siswa belajar.

Dengan kata lain, mengajar merupakan upaya untuk menciptakan kondisi

agar terjadi kegiatan belajar. Kegiatan inilah yang disebut dengan proses

pembelajaran.

Istilah pembelajaran Iebih menggambarkan usaha guru untuk membuat

belajar para siswanya. Kegiatan pembelajaran tidak akan berarti jika tidak

menghasilkan kegiatan belajar pada para siswanya' Kegiatan belajar hanya bisa

berhasil jika siswa (pebelajar) secara aktif mengalami sendiri proses belajar.

)adi, syarat mutlak yang harus dipenuhi agar terjadi kegiatan belajar yaitu ter-

jadinya interaksi antara pebelajar (learner) dengan sumber belajar'

Pekerjaan mengajar tidak selalu harus diartikan sebagai kegiatan menya-

jikan materi pelajaran. Meskipun menyajikan materi pelajaran memang meru-

pakan bagian dari kegiatan mengajar, tetapi bukanlah satu-satunya' Masih
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banyak cara lain yang dapat dilakukan guru untuk membuat siswa belajar.
Peran penting yang harus dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran
adalah mengusahakan agar setiap siswa dapat berinteraksi secara aktifdengan
berbagai sumber belajar yang ada. Meskipun guru juga merupakan sarah satu
sumber belajar bagi siswa, tetapi masih banyak lagi sumber-sumber belajar
lain yang C,apat dimanfaatkan untuk terjadinya proses pembelajaran.

F. MACAM-MACAM SUMBER BETAIAR
Sumber belajar adalah semua sumber (baik berupa data, orang atau benda)
yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas (kemudahan) belajar bagi
siswa. Sumber belajar ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan yang
positif untuk peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran. Terdapat
enam macam sumber belajar yaitu pesan, orang, bahan, alat, teknik dan latar/
lingkungan.

l- Pesan, adalah pelajaran/informasi yang diteruskan oreh komponen lain
dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data.

2. Orang, mengandung pengertian manusia yang bertindak sebagai pe-
nyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Tidak termasuk mereka yang
menjalankan funsgi pengembangan dan pengelolaan sumber beiajar.

3. Bahan, merupakan sesuatu (bisa pula disebut program atau software) yang
mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun
oleh dirinya sendiri.

4. AIat, adalah sesuatu (biasa pula disebat hardware) yangdigunakan untuk
menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan.

5. Teknik, berhubungan dengan prosedur rutin atau acuan yang disiapkan
untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk
menyampaikan pesan.

6. Lingkungan, merupakan situasi sekitar di mana pesan diterima (Mudhoffia
L9e2)

Keenam sumber belajar tersebut juga merupakan komponen sistem dalam
pembelajaran, artinya dalam setiap kegiatan pembelajaran selalu terdapat
keenam komponen tersebut. Bahan-bahan yang merupakan sumber belajar
tersebut perlu dikembangkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya oleh sebuah
badan/wadah yang disebut Pusat Sumber Belajar, agar dapat memberikan
kemudahan dan berfungsi secara optimal untukproses pembelajaran. Ditinjau
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dari asal usulnya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, 1) sumber

belajar yang dirancang (learning resource by design), yaitu sumber belajar yang

memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Contohnya adalah buku

pelajaran, modul, program audio, maupun OHT. Jenis sumber belajar yang

kedua 2) adalah sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan

(learning resource by utilization), yaitu sumber belajar yang tidak secara

khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan,

dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya, pejabat

pemerintah, tenaga ahli, pemuka agama' olahragawan, kebun binatang, waduk'

museum, film, sawah, terminal, surat kabar, siaran televisi, dan lain-lain.

fadi, begitu banyaknya sumber belajar yang ada di sekitar kita yang dapat

dimanfaatkan untuk keperluan belajar.

Guru hanya merupakan salah satu dari sekian banyak sumber belajar yang

ada. Bahkan guru hanya salah satu sumber belajar yang berupa orang, selain

petugas perpustakaan, petugas laboratorium, tokoh-tokoh masyarakat, tenaga

ahli/terampil, tokoh agama, dan lain-lain. Dilihat dari segifungsi dan perannya,

terutama kemampuannya dalam melakukan interaksi dan komunikasi dengan

para peserta didik, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu

alat peraga (teaching aids) atau alat audio visual (audio-visual aids) dan media

pembelajaran.

Sumber belajar dapat berfungsi sebagai saluran komunikasi dan mampu

berinteraksi dengan peserta belajar dalam suatu kegiatan pendidikan dan pem-

belajaran. Oleh sebab itu, sumber belajar harus dikembangkan dan dirancang

secara sistematis berdasarkan kebutuhan kegiatan pembelajaran yang akan

dilaksanakan, dan juga berdasarkan pada karakteristik para peserta didik yang

akan mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut.

G. MANFAAT SUMBER BELAIAR

Sumber belajar memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan sebagai berikut'

a. Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan

waktu secara lebih baik.

b. Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat

Iebih banyak membina dan mengembangkan semangat dalam Pem-

belajaran.
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2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual,
dengan cara berikut ini.
a. Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional.
b. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan

kema-mpuannnya.

3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara
berikut ini.
a. Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis.
b. Pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian.

4. Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan berikut ini.
a. Meningkatkan kemampuan sumber belajar.

b. Penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret.

5. Memungkinkan belajar secara seketika untuk hal berikut ini.
a. Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal

dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret.
b. Memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung.

6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, dengan menya-
jikan informasi yang mampu menembus batas geografis.

Menurut Hijrah Saputra (2008) fungsi sumber belajar adalah sebagai
berikut.

1. Dapat memberi pengalaman belajar langsung dan konkret.
2. Memungkinkan sesuatu yang tidak bisa diadakan, dikunjungi, dan dilihat

secara langsung,

3. Menambah dan memperluas cakrawala sajian.
4. Memberi informasi yang akurat dan terpadu.

Fungsi-fungsi di atas sekaligus menggambarkan tentang alasan dan arti
penting sumber belajar untuk kepentingan proses dan pencapaian hasil pem-
belajaran siswa.

H. RANGKUMAN
Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari penge-
tahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka
mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-
jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip,
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prosedur), keterampilan, dan sikap atau ni,[ai. Bahan ajar merupakan salah

satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam

membantu siswa mencapai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, atau

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan menerapkan bahan ajar

yang telah dikembangkan tersebut, diharapkan diperoleh alternatif bagi guru

dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran sehingga proses belajar

mengajar akan berjalan lebih optimal dan bervariasi, serta pada akhirnya hasil

belajar maupun aktivitas peserta didik diharapkan juga meningkat.

I. LATIHAN
l. felaskan konsep bahan dan sumber belajar!

2. Identifikasi jenis-jenis bahan ajar!

3. felaskan prinsip-prinsip dalam membuat bahan ajar!

4. Urutkan sistematika dalam menyrsun bahan ajar!

5. Identifikasi macam-macam sumber belajar!

6. Uraikan manfaat sumber belajar!

7. Susun satu contoh bahan ajar!
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KURIKULUM

'panYakahli mengem implementasi
Llkurikulum, tetapi b pembelajaran
itu sendiri merupakan kurikulum sebagai kegiatan. pembangunan Nasional
dibidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan
meningkatkan kualitas manusia melalui proses pendidikan. Dengan demikian,
pembangunan pendidikan diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang
maju, adil, dan makmur yang memungkinkan warganya untuk mengembang-
kan diri serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan ter-
sebut diperlukan suatu peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan
pendidikan nasional yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu penge-
tahuan dan teknologi, perkembangan masyarakat, tantangan global, serta
kebutuhan pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
tersebut maka disusunlah suatu kurikulum. Dalam perjalanannya kurikulum
ini senantiasa mengalami perkembangan dan penyesuaian sesuai dengan
kemajuan zaman. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan sebagai suatu sistem
adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu
untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (UUSPN No 20 Tahun 2003 pasal

I Ayat 3).

Dalam melaksanakan tugas, guru dituntut untuk memiliki keterampilan
profesional yang tinggi dalam mengembangkan kurikulum. Permasalahannya
adalah bagaimana menyampaikan kurikulum melalui kegiatan mengajar pada
siswa, agar dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan berkualitas.
Untuk menjawab permasalahan ini tentu berkaitan dengan pendidikan dan
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guru. Guru sebagai pendidik hendaknya memahami betul berbagai masalah

yang berhubungan dengan kurikulum. Masalah yang diantisipasi adalah

perubahan dan pengembangan kurikulum, karena kurikulum berkaitan erat

dengan tinggi rendahnya mutu pendidikan.

UUSPN No. 20 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat 1 menegaskan bahwa pengem-

bangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendi-

dikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Perubahan dan

pengembangan kurikulum yang dilakukan pemerintah hendaknya mengacu

kepada standar nasional, yang dialukan untuk memenuhi kepentingan pem-

belajaran dan perolehan mutu yang kompetitif dalam rangka meningkatkan

kualitas SDM melalui proses pendidikan. Kemudian sejauh mana perubahan

kurikulum membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber

daya manusia suatu bangsa.

Apakah perubahan ini dapat direspons oleh sekolah dan kurikulum yang

dikembangkan bisa diimplementasikan di sekolah atau tidak. Artinya, jangan

melakukan perubahan kurikulum hanya atas dasar kepentingan pemegang

kebijaksanaan dalam rangka menyongsong masa depan anak bangsa yang

lebih baik. Kurikulum harus disiapkan dan diterapkan melalui proses belajar

mengajar yang berorientasi ke masa depan bukan berdasarkan kepentingan

sesaat.

A. PENGERTIAN KURIKULUM
Secara etimologis, kurikulum merupakan terjemahan dari kata curriculum

dalam bahasa inggris, yang berarti rencana pembelajaran (Echols,1984)'

Curriculum berasal dari kata 'iurre" yang berarti berlari cepat, maju dengan

cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha untuk (Hasibuan,

1979).

Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa

untuk mendapat tjazah atau naik kelas. Terdapat berbagai macam Pengertian
atau pemahaman tentang sekitar kurikulum. Beberapa pemahaman tersebut

adalah sebagai berikut.

1. Kurikulum adalah suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang Program
pendidikan suatu sekolah yang harus harus dilaksanakan dari tahun ke

tahun.
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2. Kurikulum sebagai bahan tertulis untuk digunakan para guru dalam
melaksanakan tugasnya sebagai pendidikan.

3. Kurikulum adalah suatu usaha untuk menyampaikan asas-asas dan ciri-
ciri yang penting dari rencara dalam bentuk yang sedemikian rupa.

4. Kurikulum sebagai tujuan pengajaran, pengalaman-pengalaman belajar,
alat-alat perr^belajaran, dan cara-cara penilaian yang direncanakan dan
digunakan dalam pendidikan.

5. Kurikulum adalah sebagai progam pendidikan yang direncanakan dan
dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Menurut Glatthorn (1987) pengertian kurikulum paling tidak harus me-
menuhi dua kriteria berikut.

l. Kurikulum harus mencerminkan pengertian umum tentang peristilahan
pendidikan sebagaimana sering digunakan oleh pendidik.

2. Kurikulum harus bermanfaat bagi guru dalam membuat perencanaan
pengajaran yang baik.

Glatthorn sendiri mengartikan kurikulum sebagai rencana yang dibuat
untuk membimbing anak belajar di sekolah, disajikan dalam bentuk dokumen
yang mudah ditemukan, disusun berdasarkan tingkat-tingkat generalisasi,
dapat diaktualisasikan dalam kelas, dapat diamati oleh pihak yang tidak ber-
kepentingan, dan dapat membawa perubahan tingkah laku. Hal yang menarik
dari pendapat Glatthorn adalah bahwa rencana tersebut harus fleksibel agar
dapat memungkinkan dilakukan perbaikan seperlunya apabila proses sedang
berlangsung. Dengan demikian, pemahaman-pemahaman tersebut dapat
dikelompokkan menjadi dua hal berikut.

l. Kelompok yang memandang kurikulum sebagai suatu rencana.
2. Kelompok yang memandang kurikulum sebagai program yang direnca-

nakan.

Fungsi kurikulum terdapat tiga aspek berikut.

l Sebagai alat untuk mencapai seperangkat tujuan pendidikan yang diingin-
kan, dan sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan sehari-hari.

2. Sebagai pemelihara proses pendidikan dan penyiapan tenaga kerja.
3. Bagi konsumen yaitu sebagai keikutsertaan dalam memperlancar pelak-

sanaan program pendidikan dan kritik yang membangun dalam penyem-
purnaan program yang serasi.
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B. LANDASAN KURIKULUM
Makna landasan dikategorikan menjadi 3 hal.

1. Sebuah fondasi yang dibangun di atas sebuah bangunan.

2. Pikiran-pikiran abstrak yanag dijadikan titik tolak bagi pelaksanaan suatu

kegiatan.

3. Pandangan-pandangan abstrakyang telah teruji, kurikulum dipergunakan

sebagai titik tolak dalam menprsun konsep, pelaksanaan konsep, dan

evaluasi konseP.

Terkait dengan makna landasan tersebut maka ada 4 landasan yang digu-

nakan dalam pengembangan kurikulum, yaitu sebagai berikut.

1. Landasan Filosofis/Yuridis
Sistem nilai atau pandangan hidup adalah dasar kehidupan yang dianut oleh

suatu masyakat sehingga aPa yang dikehendaki oleh masyarakat untuk dapat

dilestarikan, diselenggarakan melalui pendidikan dalam arti seluas-luasnya.

Pancasila adalah pandangan dan falsafah hidup bangsa Indonesia'

Nilai yang tercantum dalam sila-sila Pancasila harus dapat menjiwai

setiap arah pengembangan kurikulum. Landasan filosofis ini kemudian diter-

jemahkan lebih rinci dalam Iandasan yrridis, sebagaimana termuat dalam UUD

No. 20 Tahun 2000. Dalam undang-undang tersebut, pengertian kurikulum

mencerminkan beberapa konsepsi mengenai isi kurikulum bahwa pendidikan

itu adalah suatu upaya, usaha, atau kegiatan yang bertujuan' Dalam kegiatan

pendidikan itu terdapat suatu rencana yang disusun atau diatur dan rencana

tersebut dilaksanakan di sekolah melalui cata',cara yang telah diterapkan'

2. Landasan Psikologis
Landasan psikologis dimaksudkan agar dalam pen),usunan kurikulum harus

diperhatikan perihal karakteristik peserta didik. Sebagaimana diketahui bersama

bahwa karakteristik peserta didik dalam realitasnya sangatlah beragam, dan

memiliki tingkat perkembangan yang berbeda di setiap jenjang pendidikannya'

oleh karena itu, kurikulum diharapkan dapat dirumuskan sesuai kebutuhan

dan karakteristik peserta did.ik sehingga nilai manfaat bagi perkembangan dan

kemajuan peserta didik Patut diperhatikan dalam penyrsunan kurikulum'
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3. Landasan Sosiologis
Dengan menjadikan karakteristik masyarakat Indonesia sebagai landasan
dalam pengembangan kurikulum maka siswa nantinya tidak akan teralienasi
dari lingkungan sosialnya.

Lembaga pendidikan sebena.nya dibentuk oleh masyarakat dan dihidupi
masyarakat, karenanya pendidikan harus memberi kemanfaatan kepada
masyarakat. Dengan demikian, pendidikan tidak justru mengasingkan individu
dari lingkungannya. Kurikulum yang dikembangkan harus sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

4- Landasan Organisator
Dalam perumusan kurikulum perlu disusun suatu desain yang tepat dan
fungsional. Desain yang tepat dan fungsional mampu membawa perubahan
positif kepada peserta didik Semakin tepat dan fungsional suatu kurikulum
maka dalam pelaksanaannya akan memberi efektivitas dari keberadaan kuri-
kulum tersebut.

C. PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM
Kurikulum dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dianutnya.
Prinsip itu pada dasarnya merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum
tersebut. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangkan kuri-
kulum, menurut Sudirman S adalah sebagai berikut.

1- Prinsip yang Berorientasi pada Tujuan
Pada prinsip ini kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang

bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan merupakan kriteria
yang harus dipenuhi dalam pemilihan dan kegiatan, serta pengalaman belajar
agar hal itu dapat dicapai secara efektif dan fungsional.

Prinsip berorientasi pada tujuan berarti sebelum bahan ditentukan maka
langkah pertama yang dilakukan seorang guru, adalah menentukan tujuan
terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar segalajam dan kegiatan pengaiaran

yang telah dilakukan dapat terarah kepada tercapainya tujuan pendidikan
yang telah ditetapkan.
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2. Prinsip Relevansi
Istilah relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan

dengan tuntutan kehidupan bermasyarakat. Masalah relevansi ini dapat dikaji

sekurang-kurangnya lewat 3 hal berikut.

a. Relevansi dengan lingkungan hidup para murid.

b. Relevansi dengan lingkungan hidup masa kini dan masa yang akan datang.

c. Relevansi dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan.

3. Prinsip Efektivitas
Dalam kajian pendidikan, prinsip efektivitas dikaitkan dengan efeltivitas guru

ketika mengajar dan keefe}tivitasan para murid yang belajar. Implikasi prinsip

ini dalam pengembangan kurikulum ialah mengusahakan agar setiap kegiatan

kurikuler membuahkan hasil tanpa ada kegiatan yang terbuang sia-sia.

4. Prinsip Efisiensi
Implikasi prinsip ini mengusahakan agar kegiatan kurikuler dapat menda-

yagunakan waktu, tenaga, biaya, dan sumber-sumber lain secara cermat dan

tepat sehingga hasinya memenuhi harapan.

5. PrinsipFleksibilitas
Fleksibilitas artinya lentur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan

bertindak. Dalam kurikulum pengertian tersebut dimaksudkan untuk mem-

berikan kebebasan dalam memilih Progra-m pendidikan bagi para murid dan

mengembangkan program bagi para guru.

6. Pinsip Kesinambungan (Kontinuitas)
Implikasi ini mengusahakan agar antarberbagai tingkat dari jenis program

pendidikan saling berhubungan. Dalam tatanan bahan kurikulum yang

dikaitkan maka dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah. Terdapat beberapa hal

yang harus diperhatikan dala.m menyusun kurikulum di tingkat sekolah,

yakni sebagai berikut.
l) Bahan pembelajaran yang diajarkan hendaknya sambung menyam-

bung antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lebih tinggi.

2) Bahan pembelajaran yang sudah disajikan pada tingkat sekolah yang

lebih rendah tidak perlu lagi disajikan Pada tingkat yang lebih tinggi.
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b. Kesinambungan antara berbagai tingkat bidang studi. Sering kali bahan
sajian dalam berbagai budang studi mempunyai hubungan yang satu
dengan yang lain. Sehubungan dengan kenyataan itu, urutan dalam ber_
bagai penyajian berbagai bidang studi hendaknya diusahakan agar terjalin
dengan baik.

7. Prinsip Objektivitas
Implikasi prinsip ini mengusahakan agar semua kegiatan kurikuler dilakukan
dengan kegiatan catatan kebenaran ilmiah, dengan mengesampingkan pengaruh
emosional dan irasional.
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8. Prinsip Demokrasi
Implikasi ini ialah mengusahakan agar penyelenggaraan pendidikan dikelola
dan dilaksanakan secara demokratis.

Kurikulum tidak hanya sekadar mempelajari mata pelajaran, tetapi lebih
mengembangkan pikiran, menambah wawasan, serta mengembangkan penge-
tahuan yang dimilikinya. Selain itu, kurikulum lebih mempersiapkan siswa
baik dalam memecahkan masalah individualnya maupun masalah yang
dihadapi oleh lingkungan. Oleh karena itu, kurikulum diberi konotasi sebagai

usaha sekolah untuk memengaruhi siswa agar mereka dapat belajar dengan
baik di kelas, sekolah, dan lingkungan.

Langkah pengembangan kurikulum menurut Tyler (1949) mencangkup
aspek berikut ini.

l. Tujuan sekolah.

2. Pengalaman belajar sesuai dengan tujuan.
3. Pengelolaan pengalaman belajar dan penilaian tujuan belajar sebagai

komponen yang dijadikan perhatian utama.

Terdapat 7 langkah pengembangan kurikulum sebagai pengembangan Iebih
lanjut, yaitu sebagai berikut.

1. Mengembangkan langkah diagnosa kebutuhan (diagnosis of needs).

2. Merumuskan ujuan (formulation of objectiva).
3. Menyeleksi konten (sekction of content).

4. Mengorganisasikan konten (organization of content).



D. KURIKULUM DI INDONESIA
Pendidikan Indonesia telah melakukan beberapa kali pergantian kurikulum,

berikut beberapa penjelasan mengenai kurikulum tersebut.

1. Kurikutum Berbasis Kompetensi (KBK)
Kurikulum yang dikembangkan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami

perubahan. Hal ini bisa diamati dari pendekatan yang digunakannya, yakni

d.ari subject ffiatter oriented, objective oriented, hirrgga competencies based

curiculum. Pendekatan yang terakhir inilah yang kemudian dikembangkan

di Indonesia sejak tahun 2004, dar. kemudian dikembangkan lagi menjadi

kurikulum tingkat satuan pendidikan yang digunakan pada tahun 2006.

Sebagai sebuah kajian penting dalam kajian pendidikan, penjelasan tent.rng

kurikulum berbasis kompetensi menjadi Penting artinya untuk memahami

sejauh mana kurikulum dikembangkan di Indonesia' Oleh karena itu, Pema-

haman tentang kurikulum berbasis kompetensi Penting untuk dikemukakan'

Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan

hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidak menentuan, ketidakpastian,

dan kerumitan dalam kehiduPan.
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5. Menyeleksi pengalaman belajar (selection of learning experiences).

6. Mengorganisasikan pengalaman belajar (organization of learning expe-

riences).

7. Mengevaluasi dan makna evaluasi (evaluation and means of evaluation).

Adanya rencana diberlakukan kurikulum sekolah dengan berbasis pada

kemampuan dasar, pada hakikatnya mendasarkan pada pemikiran sebagai

upaya memberdayakan siswa dalam kedudukannya sebagai subjek belajar agar

siap menghadapi tantangan kehidupan masa kini dan masa depan. OIeh karena

itu, adanya hasil belajar yang diharapkan dalam proses pembelajaran layak

dimuat dalam kurikulum. Arah dan pengembangan kurikulum masa depan

selayaknya m.rmpu dipersepsi dan luwes oleh para guru mauPun siswa, serta

mudah disesuaikan dengan kondisi lingkungan belajar. Artinya' kepentingan

dan kebutuhan peserta didik memperoleh mutu layanan belajar menjadi dasar

pertimbangan utama dalam pengembangan kurikulum sekolah.



I

Dalam praktiknya, kurikulum berbasis kompetensi ini memiliki prinsip-
prinsip dalam pengembangannya. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana diu-
raikan sebagai berikut ini.

a. Keseimbangan etika.

b. Kesamaanmemperolehkesempatan.

c. Memperkuat identitas nasional.

d. Menghadapi abad pengetahuan.

e. Menyongsong tantangan teknologi informasi dan komunikasi.
f. Mengembangkanketerampilanhidup.
g. Mengintegrasikan unsur-unsur penting ke dalam kurikuler.
h. Pendidikanalternatif.
i. Berpusat pada anak sebagai pusat pengetahuan.
j. Pendidikan multikultural dan multibahasa.
k Penilain berkelanjutan dan komprehensif.
l. Pendidikan sepanjang hayat.

Secara teknis, KBK yang dikembangkan Puskur (2001) mengelompokkan
kompetensi menjadi tiga jenjang, yaitu (l) Kompetensi Tamatan (KT), yairu
kompetensi-kompetensi yang seharusnya dimiliki siswa setelah mereka
menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu (SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA),
(2) Kompetensi Umum (KU), yaitu kompetensi-kompetensi yang seharusnya
dimiliki siswa setelah mereka mengikuti mata pelajaran tertentu pada jenjang
pendidikan tertentu, dan (3) Kompetensi Dasar (KD), yaitu kompetensi-
kompetensi pokok yang seharusnya dimiliki siswa setelah mereka mengikuti
mata pelajaran tertentu pada satuan waktu tertentu. Dalam praktiknya, ketiga
jenjang kompetensi ini menjadi acuan guru ketika melaksanakan tugas-tugas

instruksional di sekolah.

Kompetensi dasar yang selama ini telah dikenal secara umum adalah
membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Untuk hidup di era global ini,
tidak bisa hanya berbekal calistung, tetapi diperlukan pula kompetensi atau

kemampuan pemahaman (comprehension), komunikasi (communication), dan
perhitungan (computation). Kompetensi-kompetensi dasar tersebut masih
terlalu umum sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk kompetensi
dasar minimal yang lebih terurai dalam kurikulum. Kompetensi dasar minimal
inilah yang diupayakan guru secara maksimal melalui pembelajaran bagi
siswanya. Oleh karena itu, setiap mata pelajaran menentukan SKBM (Standar

Ketuntasan Belajar Minimal).
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2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal I Ayat 15 disebutkan bahwa

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional

yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan'

Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 1 dan 2. Kedua ayat

tersebut adalah sebagai berikut.

l) Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan

dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi

daerah, dan peserta didik.

Ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan KTSB hal

tersebut adalah sebagai berikut.

a. KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, Potensi

dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setemPat dan

peserta didik.
b. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan

pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan

standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas pendidikan kabu-

paten atau kota, dan departemen agama yang bertanggung jawab di bidang

pendidikan.

c. KTSP untuk setiap Program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan

ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, dengan mengacu pada

standar nasional Pendidikan.

KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan

sekolah efektif, produktif, dan berprestasi. Kurikulum ini memberikan otonomi

luas pada setiap satuan pendidikan, dan pelibatan masyarakat dalam rangka

mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. otonomi ini memberikan

agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam menge-

lola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai

prioritas kebutuhan, serta lebih tanggaP terhadap kebutuhan setemPat'

Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan suatu ide tentang

pengembangan kurikulum yang diletakkan pada potensi yang paling dekat

dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan' Pemberdayaan
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sekolah dan satuan pendidikan dengan memberikan otonomi yang lebih
besar, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan
masyarakat, juga merupakan sarana peningkatan kualitas, efisiensi, dan
pemerataan pendidkan. Kurikulum ini juga merupakan salah satu wujud
reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan
pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi,
tuntutan, dan kebutuhan masing-masing. Otonomi dalam pengembangan
kurikulum dan pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah untuk mening_
katkan kinerja guru dan staf sekolah untuk menawarkan partisipasi langsung
kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat ter_
hadap pendidikan khususnya kurikulum.

Dalam sistem kurikulum tingkat satuan pendidikan ini, sekolah memiliki
full authority and responsibility dalam menetapkan kurikulum dan pem_
belajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan tersebut. Sekolah dituntut untuk
mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator
kompetensi, mengembangkan strategi, menentukan prioritas, mengendalikan
pemberdayaan berbagai potensi sekolah dan lingkungan sekitar, serta memper_
tanggungjawabkannya kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam KTSB
pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru, kepala sekolah, serta komite
sekolah dan dewan pendidkan.

Dewan pendidikan adalah lembaga yang ditetapkan berdasarkan musya-
warah dari pejabat daerah setempat, komisi pendidikan pada DpRD, pejabat
pendidikan daerah, kepala sekolah, tenaga pendidikan, perwakilan orangtua
peserta didik, dan tokoh masyarakat.

KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur
dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan
silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata
pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar,
materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi
waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar
kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran,
kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.
KTSP mempunyai beberapa landasan berikut.

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. PP No.l9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
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c. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.

d. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

e. Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas

No. 22 dan 23/2006.

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok

atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan,

atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan

provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada

SI, SKL, berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun

oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah'

Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi

oleh dinas pendidikan provinsi, berpedoman pada SI dan SKL, serta Panduan

penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP. Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP) dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut'

a. Berpusat padapotensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan Peserta

didik dan lingkungannYa.

b. Beragam dan terpadu.

c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni'

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan'

e. Menyeluruhdanberkesinambungan.
f. Belajar sepanjang haYat.

g- Seimbang antarkePentingan nasional dan kepentingan daerah.

3. Kurikulum Nasional 2013
Tujuan Kurikulum Nasional (Kurnas) 2013 untuk mempersiapkan siswa agar

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman,

produktif, kreatif, inovatif, dan afektii serta mamPu berkontribusi pada kehi-

dupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia'

Tabel 8.1 Perbandingan Kurikulum

Perbandingan Kurikulum dari Masa ke Masa

No. Kurikulum .... - 1994 Kurikulum 2004 - 2006 Kurikulum 2013

1 Basis materi Basis produk Basis praksis

2 Fokus pada ranah
pengetahuan

Mapel berkontribusi Pada
kompetensi tertentu

Mapel berkontribusi Pada
semua ranah konPetensi
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No. Kurikulum .... - 1994 Kurikulum 2013

Prosuk dan proses
ditentukan dari materi

Prosuk ditentukan dari
mated, proses ditentukan
terpisah

Materi dan proses
diturunkan dari produk

4 Penekanan pada renc€na Penekanan pada hasil Penekanan keselarasan
rencana, kegiatan, hasil

Keseragaman hasil Keseragaman materi,
proses dan hasil

6 Pemantauan pelaksanaan
silabus

Penilaian hasil yang
sangat ketat (harusnya),
misalnya UN

Penilaian proses dan hasil
secara utuh

Perbandingan Kurikulum dari Masa ke Masa

Pengertian standar kompetensi pada Kurnas 2013 adalah bahwa Standar
Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah digunakan sebagai
acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian
pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan.

Tabel 8.2 Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Tabel 8.3 Dimensi Kualifikasi Kemampuan

3

Domain SD SMP SMAJK

Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan
Pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung
jawab dalam berinteraksi secara efekif dengan lingkungan sosial, alam
sekitar, serta dunia dan peradabannya-

Peogetahuan Mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, dan
mencipta.

Pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan
berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban.

Keterampilan Mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencrpta
Pribadi yang berkemampuan, berpikir, dan dengan tindakan yang piodukif
serta kreatif dalam ranah abstrak dan konkret.

Dimensi Kualifikasi Kemampuan

Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman,
berakhlak mulia, berilmu, perc€ya diri, dan bertanggung jawab
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan
alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia.
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Kurikulum 2004 - 2006

Keseragaman materi

Sikap



Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan

metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,

dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan

kejadian

Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif

dalam ranah abstrak dan konkret, sebagai Pengembangan dari

yang dipelaj ari di sekolah secara mandiri

Keterampilan

Kompetensi inti pada Kurnas 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk

mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang

siswa pada setiap tingkat kelas atau Program yang menjadi landasan Pengem-

bangan Kompetensi Dasar. KomPetensi inti mencakup sikap spiritual, sikap

sosial, pengetahuan, dan keterampi-lan yang berfungsi sebagai pengintegrasi

muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai Standar

Kompetensi Lulusan (SKL).

Pembagian Kompetensi Inti dalam Kurnas 2013 adalah sebagai berikut'

a. Kompetensi Inti I (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual'

b. Kompetensi Inti 2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial'

c. Kompetensi Inti 3 (KI-3) untuk kompetensi inti Pengetahuan'

d. Kompetensi Inti 4 (KI-a) untuk kompetensi inti keterampilan'

Indonesia adalah salah satu negara yang selalu melakukan evaluasi ter-

hadap kurikulum pendidikan. oleh karena itu, Pergantian kurikulum ter-

jadi hampir setiap dekade. Perubahan kurikulum secara garis besar dapat

digolongkan dalam dua model, yaitu perubahan sebagian dala"m kurikulum

dan perubahan total. Dikatakan perubahan sebagian, karena adanya suatu

perubahan pada salah satu komponen yang berbeda dengan kurikulum sebe-

lumnya, misalnYa sebagai berikut'

l. Perubahan tujuan yang tidak sesuai dengan tuntutan Perkembangan ilmu'

perkembangan masyarakat, dan zaman'

2. Perubahan isi atau perubahan sistem Penilaian'

Adapun perubahan total terjadi apabila seluruh sistem dan komponen

kurikulum berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Misalnya, kurikulum

lg6g menjadi kurikulum 1975 atau kurikulum 1984 menjadi kurikulum 1994,
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dan kurikulum berbasis kompetensi 2004 menjadi Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) 2006. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya peru_
bahan kurikulum tersebut, yakni sebagai berikut.

l. Keluasan dan pemerataan kesempatan belajar.
2. Upaya peningkatan mutu pendidikan.
3. Memperhatikan relevansi pendidikan.
4. Persoalan efektivitas dan efisiensi pendidikan.
5. Perubahanparadigmapendidikan.

E. RANGKUMAN
Kurikulum adalah aktivitas dari kegiatan belajar yang direncanakan, diprog_
ramkan bagi siswa di bawah bimbingan sekolah baik di dalam maupun diluar
sekolah. Ada 4 landasan yang digunakan dalam kurikulum, yaitu landasan
fllosofis, landasan psikologis, landasan organisatoris, dan landasan sosiologis.

Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan
kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah atau hukum yang akan menjiwai
suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, dapat menggunakan
prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau
justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru.

Kurikulum tidak hanya sekadar mempelajari mata pelajaran, tetapi lebih
mengembangkan pikiran, menambah wawasan, serta mengembangkan
pengetahuan yang dimilikinya dan lebih mempersiapkan siswa baik dalam
memecahkan masalah individulnya maupun masalah yang dihadapi oleh
lingkungan. Oleh karena itu, kurikulum diberi konotasi sebagai usaha sekolah
untuk memengaruhi siswa agar mereka dapat belajar dengan baik di kelas,
sekolah, dan lingkungan.

F. LATIHAN
1. |elaskan pengertian kurikulum!
2. Uraikan landasan dalam pengembangan kurikulum!
3. Uraikan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum!

Bedakan konsep kurikulum KBK, KTSP, dan Kurnas 2013!
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SILABUS DAN RPP

A. PENGERTIAN SILABUS

Silabus adalah suatu rencana yang mengatur kegiatan pembelajaran dan

pengelolaan kelas, serta penilaian hasil belajar dari suatu pelajaran. Silabus ini

merupakan bagian dari kurikulum sebagai penjabaran Standar KomPetensi

dan Kompetensi Dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran'

dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar' Dengan

demikian, pengembangan silabus ini minimal harus mampu menjawab perta-

nyaansebagaiberikut:kompetensiapakahyangharusdimilikiolehpeserta
didik, bagaimana cara membentuk kompetensi tersebut' dan bagaimana cara

mengetahui bahwa Peserta didik telah memiliki kompetensi itu'

Silabus ini akan sangat bermanfaat sebagai pedoman bagi guru' karena

berisi petunjuk secara keseluruhan mengenai tujuan dan ruang lingkup materi

yang harus dipelajari oleh peserta didik. Selain itu, si-labus juga menerangkan

i.nong kegiatan belajar mengajar, media, dan evaluasi yang harus digunakan

dalam proses pembelajaran kepada peserta didik' Dengan berpedoman pada

silabus diharapkan guru akan dapat mengajar lebih baik' tanpa khawatir akan

keluar dari tujuan, ruang lingkuP materi, strategi belajar mengaja! atau keluar

dari sistem evaluasi yang seharusnya'

Istilah silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan

kurikulum berupa penjabaran Iebih lanjut dari SK dan KD yang ingin dicapai'

dan materi pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka

mencapai SK dan KD. Seperti diketahui, dalam pengembangan kurikulum dan

pembelajaranterlebihdahuluperluditentukanSKyangberisikankebulatan
pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ingin dicapai' materi yang harus



dipelajari, pengalaman belajar yang harus dilakukan, dan sistem evaluasi untuk
mengetahui pencapaian SK. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum
dan pembelajaran menjawab pertanyaan (l) Apa yang akan diajarkan (SK,
KD, dan materi pembelajaran); (2) bagaimana cara melaksanakan kegiatan
pembelajaran, metode, media; (3) Bagaimana dapat diketahui bahwa SK dan
KD telah tercapai (indikator dan penilaia.r).

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata
pelajaran/tema tertentu yang mencakup SK, KD, materi pembelajaran,
kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi
waktu, dan sumber belajar. Silabus bermanfaat untuk pedoman dalam pengem_
bangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran,
pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian.
Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran,
baik rencana pembelajaran untuk satu SK maupun satu KD. Silabus juga
bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan
pembelajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau
pembelajaran secara individual. Demikian pula, silabus sangat bermanfaat
untuk mengembangkan sistem penilaian. Dalam pelaksanaan pembelajaran
berbasis kompetensi sistem penilaian selalu mengacu pada SK, KD, dan
indikator yang terdapat di dalam silabus.

B. PRINSIP PENGEMBANGAN SILABUS
Untuk memperoleh silabus yang baik, dalam penyusunan silabus perlu mem-
perhatikan prinsip-prinsip berikut.

1- llmiah
Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Di samping itu,
strategi pembelajaran yang dirancang dalam silabus perlu memperhatikan
prinsip-prinsip pembelajaran dan teori belajar.

2. Relevan
Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam
silabus harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual,
sosial, emosional, dan spritual siwa. Prinsip ini mendasari pengembangan
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silabus, baik dalam pemilihan materi pembelaiaran, strategi dan pendekatan

dalam kegiatan pembelajaran, penetaPan waktu, strategi penilaian, mauPun

dalam mempertimbangkan kebutuhan media dan alat pembelajaran' Kese-

suaian antara isi dan pendekatan pembelajaran yang tercermin dalam materi

pembelajaran dan kegiatan pembelajaran pada silabus, dengan tingkat perkem-

bangan peserta didik akan mempengaruhi kebermaknaan pembelajaran'

3. Sistematis
Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam

mencapai kompetensi. SK dan KD merupakan acuan utama dalam pengem-

bangan silabus. Dari kedua komponen ini, ditentukan indikator pencapaian,

dipilih materi pembelajaran yang diperlukan, strategi pembelajaran yang

sesuai, kebutuhan waktu dan media, serta teknik dan instrumen penilaian

yang tepat untuk mengetahui pencapaian kompetensi tersebut'

4- Konsisten
Adanya hubungan yang konsisten antara KD, indikator, materi Pembelajaran'

kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian.

Dengan prinsip konsistensi ini, pemilihan materi pembelajaran, penetapan

strategi dan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, Penggunaan sumber

dan media pembelajaran, serta PenetaPan teknik dan Penyusunan instrumen

penilaian semata-mata diarahkan pada pencapaian KD dalam rangka pen-

capaian SK.

5. Memadai
Cakupan indikatot materi Pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar'

dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian KD' Dengan prinsip

ini maka tuntutan kompetensi harus dapat terpenuhi dengan pengembangan

materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang dikembangkan' Sebagai

contoh, jika SK dan KD menuntut kemampuan untuk menganalisis suatu

objek belajar maka indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran,

kegiatan pembelajaran, dan teknik serta instrumen penilaian harus secara

memadai mendukung kemampuan untuk menganalisis'
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6. Aktual dan Kontekstual
Cakupan indikator materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar,
dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, serta
seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Banyak
fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi dan
dapat mendukurrg kemudahan dalam menguasai kompetensi, serta perlu
dimanfaatkan dalam pengembangan pembelajaran. Di samping itu, peng-
gunaan media dan sumber belajar berbasis teknologi informasi, seperti
komputer dan internet perlu dioptirnalkan, tidak hanya untuk pencapaian
kompetensi, melainkan juga untuk menanamkan kebiasaan mencari informasi
yang lebih luas kepada peserta didik

7. Fleksibel
Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman siswa, guru,
serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan kebutuhan masyarakat.
Fleksibilitas silabus ini memungkinkan pengembangan dan penyesuaian
silabus dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

8. Menyeluruh
Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik kognitif,
afektif, maupun psikomotor. Prinsip ini hendaknya dipertimbangkan, baik
dalam mengembangkan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, maupun
penilaiannya. Kegiatan pembelajaran dalam silabus perlu dirancang sedemi-
kian rupa sehingga peserta didik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan
kemampuannya, bukan hanya kemampuan kognitif saja, melainkan juga dapat
mempertaiam kemampuan afektif dan psikomotoriknya serta dapat secara
optimal melatih kecakapan hidup (life skill).

C. KOMPONEN SILABUS
Silabus adalah salah satu bentukpenjabaran kurikulum. Produk pengembangan
kurikulum ini memuat pokok-pokok pikiran yang memberikan rambu-rambu
dalam menjawab tiga pertanyaan mendasar dalam pembelajaran, yakni l)
kompetensi apa yanghendakdikuasai peserta didik,2) bagaimana memfasilitasi
peserta didik untuk menguasai kompetensi itu, dan 3) bagaimana mengetahui
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D. LANGKAH-TANGKAH PENGEMBANGAN SILABUS

Berikut langkah-langkah dalam pengembangan silabus'

1. Mengkaii Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar/
Kompetensi lnti

Mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada SI, dengan

memperhatikan urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan tingkat

kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI dalam

tingkat;
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tingkat pencapaian kompetensi oleh siswa. Berdasarkan hal ini;elas bahwa

silabus memuat pokok-pokok kompetensi dan materi' pokok-pokok strategi

pembelajaran, dan pokok-pokok penilaian.

Pertanyaan mengenai kompetensi yang hendaknya dikuasai siswa dapat

terjawab dengan menampilkan secara sistematis, mulai dari SK, KD' indikator

pencapaian kompetensi, serta hasil identifikasi materi pembelajaran yang

digunakan. Pertanyaan mengenai bagaimana memfasilitasi siswa agar mencapai

kompetensi, dijabarkan dengan mengungkapkan strategi, pendekatan, dan

metode yang akan dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran. Pertanyaan

mengenai bagaimana mengetahui ketercapaian kompetensi dapat dijawab

dengan menjabarkan teknik dan instrumen peni-laian. Di samping itu, perlu

diidentifikasi ketersediaan sumber belajar sebagai pendukung pencapaian

kompetensi.

Berikut disajikan ikhtisar tentang komponen pokok dari silabus yang lazim

digunakan.

1. Komponen yang berkaitan dengan kompetensi yang hendak dikuasai,

meliputi berikut ini.
a. Standar KomPetensi dan Kompetensi Inti'
b. KomPetensi Dasar.

c. Indikator.

d. MateriPembelajaran-

2. Komponen yang berkaitan dengan cara menguasai kompetensi, memuat

pokok-pokok kegiatan dalam pembelajaran. Komponen yang berkaitan

dengan cara mengetahui pencapaian kompetensi, mencakup teknik

penilaian (jenis dan bentuk penilaian), serta instrumen penilaian'

3. Komponen terdiri dari alokasi waktu dan sumber belajar'



a. keterkaitan antara SK/KI dan KD dalam mata pelajaran;

b. keterkaitan antar KD pada mata pelajaran;

c. keterkaitan antara SK/KI dan KD antar mata pelajaran.

2. Mengidentifikasi Materi Pembelajaran
Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD
dengan mempertimbangkan: a) siswa; b) karakteristik mata pelajaran; c)

relevansi dengan karakteristik daerah; d) tingkat perkembangan fisik, inte-
lektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik; e) kebermanfaatan bagi

siswa; f) struktur keilmuan; g) aktualitas, kedala^man, dan keluasan materi
pembelajaran; h) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan
Iingkungau serta i) alokasi waktu.

3. Melakukan Pemetaan Kompetensi
Berikut cara untuk memetakan kompetensi.

a. Mengidentifikasi KI, KD, dan materi pembelajaran.

b. Mengelompokkan KI, KD, dan materi pembelajaran.

c. Menpsun KI, KD, sesuai dengan keterkaitan.

4. Mengembangkan Kegiatan Pembelaiaran
Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar
yang melibatkan proses mental dan fisik, melalui interaksi antarsiswa, siswa

dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka penca-

paian KD. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui peng-

gunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada siswa.

Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai siswa

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pem-

belajaran adalah berikut ini.

a. Disusun untuk memberikan bantuan kepada guru agar dapat melaksa-

nakan proses pembelajaran secara profesional.

b. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan

oleh siswa secara berurutan untuk mencapai KD.
c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki

konsep materi pembelajaran.

d. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung

dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar

siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.

Bab 9 Silabus dan RPP 157



5. Merumuskan lndikator Pencapaian Kompetensi
Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang dilihat dari perubahan

perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata

pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja

operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai

dasar untuk menyusun alat penilaian.

Kata Kerja Operasional (KKO) indikator dimulai dari tingkatan berpi-

kir mudah ke sukar, sederhana ke kompleks, dekat ke jauh, dan dari konkret
ke abstrak (bukan sebaliknya). Kata kerja operasional pada KD benar-benar

terwakili dan teruji akurasinya pada deskripsi yang ada di kata kerja operasional

indikator.

6. Penentuan Jenis Penilaian
Penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk
tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil

karya berupa tugas, proyek dan produk, penggunaan portofolio, dan penilaian

diri.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, meng-

analisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik
yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi

informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

7. Menentukan Alokasi Waktu
Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif

dan alokasi waktu mata pelajaran perminggu dengan mempertimbangkan
jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan

KD. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan

waktu rerata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh siswa.

8. Menentukan Sumber Belajar
Sumber belajar adalah rujukan, oblek, atau bahan yang digunakan untuk
kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumbe!

serta lingkungan fisik a.lam, sosial, dan budaya. Penulisan buku sumber harus
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sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. penentuan sumber
belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi pembelajaran, kegiatan pem_
belajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

E. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAIARAN (RPP)
Berdasarkan PP 19 Tahun 2005 pasal 20 dinyatakan bahwa: ,,perencanaan

proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran
yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode
pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar,l

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 4l Tahun 2007 tentang Standar
Proses dijelaskan bahwa Rencana Pelaksanaan pembelajaran (Rpp) dijabarkan
dari silabus, untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai
KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun Rpp secara
lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktrf, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta
didik.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Rpp) adalah rencana yang meng_
gambarkan prosedur dan menajemen pembelajaran, untuk mencapai satu atau
lebih kompetensi dasar yang telah dijabarkan dalam silabus. Rpp ini dapat
digunakan oleh setiap guru sebagai pedoman umum untuk melaksanakan
pembelajaran kepada siswa, karena di dalamnya berisi petunjuk secara rinci,
pertemuan demi pertemuan, mengenai tujuan, ruang lingkup materi yang
harus diajarkan, kegiatan belajar mengajar, media, dan evaluasi yang harus
digunakan. Oleh karena itu, dengan berpedoman Rpp ini guru dapat mengajar
dengan sistematis, tanpa khawatir keluar dari tujuan, ruang lingkup materi,
strategi belajar mengajar, atau keluar dari sistem evaluasi yang seharusnya.

RPP akan membantu guru dalam mengorganisasikan materi standat
serta mengantisipasi siswa dan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam
pembelajaran. Baik guru maupun siswa mengetahui dengan pasti tujuan
yang hendak dicapai dan cara mencapainya. Dengan demikian, guru dapat
mempertahankan situasi agar siswa dapat memusatkan perhatian dalam pem-
belajaran yang telah diprogramkannya. Sebaliknya, tanpa Rpp atau tanpa
persiapan tertulis maupun tidak tertulis, seorang guru akan mengalami
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1. Memperhatikan Perbedaan lndividu Tiap Siswa

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin' kemampuan

awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi' kemampuan

sosial,emosi,gayabelajar,kebutuhankhusus,kecepatanbelajar,latarbelakang
budaya, norma, nilai, dan lingkungan siswa'

2. Mendorong Partisipasi Aktif Siswa

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada siswa untuk mendorong

motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian' dan semangat

belaj ar.

3. Mengembangkan Budaya Membaca dan Menulis

Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca'

pemahaman beragam bacaan' dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan'

4. Memberikan Umpan Balik dan Tindak Lanjut
RPP memuat rancangan Program pemberian umpan balik positif' penguatan'

pengayaan, dan remedial

5. Keterkaitan dan KeterPaduan
RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara

SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran' indikator pencapaian

kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman

belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik'

keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar' dan keragaman budaya'

6. Menerapkan Teknologi lnformasi dan Komunikasi
RPP disusun dengan mempertimbangkan peneraPan teknologi informasi dan

komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi

dan kondisi.
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kesulitan dalam proses pembelajaran yang dilakukannya' Seorang guru yang

belum berpengalaman pada umumnya memerlukan Perencanaan yang lebih

rinci dibandingkan seorang guru yang sudah berpengalaman'

Dalam penprsunan RPP tentunya harus mengacu pada prinsip-prinsip

berikut.



F. KOMPONEN RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAIARAN (RPP)

Berikut berbagai penjabaran mengenai komponen Rencana Pelaksanaan pem-

belajaran (RPP).

l. Identitas mata pelajaran, yang meliputi satuan pendidikan, kelas, semes-
ter, program studi, mata pelajaran atau tema pelajaran, serta jumlah
pertemuan.

2. Standar kompetensi, yang merupakan kualifikasi kemampuan minimal
siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan kete-
rampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada
suatu mata pelajaran.

3. Kompetensi dasar, sejumlah kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam
mata pelajaran tertentu sebagai rujukan peny:sunan indikator kompetensi
dalam suatu pelajaran.

4. Indikator pencapaian kompetensi, yakni perilaku yang dapat diukur atau
diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu,
yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian
kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional
yang dapat diamati dan diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan
keterampilan.

5. Tujuan pembelajaran, yakni menggambark.rn proses dan hasil belajar
yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar.

6. Materi ajar, yakni memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang
relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan
indikator pencapaian kompetensi.

7. Alokasi waktu, yakni ditentukan sesuai dengan keperluan untuk penca-
paian KD dan beban belajar.

8. Metode pembelajaran, yang dapat digunakan oleh guru untuk mewu-
judkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar siswa mencapai
kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan.
Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi
siswa, serta karalcteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak
dicapai pada setiap mata pelajaran.

9. Kegiatan pembelajaran, yakni untuk mencapai suatu kompetensi dasar
harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Pada

dasarnya, langkahJangkah kegiatan memuat unsur kegiatan adalah sebagai

berikut.
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a. Pendahuluan/pembuka
Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu Pertemuan
pembelajaran, yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan

memfokuskan perhatian siswa untuk berpartisipasi aktif dalam

proses pembelajaran.

b. Kegiatan inti
Kegiatan inti terdiri atas eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai

KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, insPiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas,

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan

frsik serta psikologis siswa. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis

dan sistemik.

c. Kegiatan PenutuP
Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri

aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman

atau simpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, serta tindak lanjut.

10. Penilaian hasil belajar

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan

dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar

penilaian.

I 1. Sumber belajar

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan

kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator

pencapaian komPetensi.

G. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RPP

Langkah-langkah minimal dari penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembel-

ajaran (RPP) dimulai dari berikut ini.

l Mencantumkan Identitas

Terdiri dari: nama sekolah, mata Pelaiaran, kelas' semestet standar kom-

petensi, kompetensi dasar, indikator' dan alokasi waktu' Hal yang perlu

diperhatikan adalah:
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a. RPP boleh disusun untuk satu kompetensi dasar.

b. Standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator dikutip dari
silabus (standar kompetensi - kompetensi dasar - indikator adalah
suatu alur pikir yang saling terkait tidak dapat dipisahkan).

2. Indikator
Indikator ini meliputi beberapa hal berikut.
a. Ciri perilaku (bukti terukur) yang dapat memberikan gambaran bahwa

peserta didik telah mencapai kompetensi dasar.

b. Penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan
perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan.

c. Dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, satuan pendidikan,
dan potensi daerah.

d. Rumusannya menggunakan kerja operasional yang terukur dan dapat
diobservasi.

e. Digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.
3. Merumuskan tujuan pembelajaran.

4. Menentukan materi pembelajaran.

5. Menentukanmetodepembelajaran.

H. FORMAT RENCANA PELAKSANAAN PEMBELA'ARAN
(RPP)

Berikut format dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

A. Identitas

Nama Sekolah

Mata Pelajaran

Kelas, Semester

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator
Alokasi Waktu : ..... x ... menit (... pertemuan)
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B. Tujuan Pembelajaran

C. Materi Pembelajaran

D. Metode Pembelajaran

E. KegiatanPembelajaran

Langkah-langkah:

Pertemuan I
l Kegiatan Awal

2. Kegiatan Inti
3. Kegiatan PenutuP

Pertemuan 2

l. Kegiatan Awal

2. Kegiatan Inti
3. Kegiatan PenutuP

Pertemuan 3, dan seterusnYa.

F. Sumber Belajar (buku, bahan ajar dan alat)

G. Penilaian (berisi teknik penilaian , bentuk instrumen, dan rubriks penilaian)

I. RANGKUMAN
Silabus adalah suatu rencana yang mengatur kegiatan pembelajaran dan

pengelolaan kelas, serta penilaian hasil belajar dari suatu mata kuliah dan

merupakan bagian dari kurikulum sebagai penjabaran Standar Kompetensi'

Sedangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang

menggambarkan prosedur dan menajemen pembelajaran, untuk mencapai

satu atau lebih kompetensi dasar yang telah dijabarkan dalam silabus.

Komponen yang berkaitan dengan kompetensi yang hendak dikuasai'

meliputi berikut ini.

1. Standar Kompetensi (SK) atau Kompetensi Inti (KI).

2. Kompetensi Dasar (KD).

3. Indikator.
4. Materipembelajaran.

Komponen RPP terdiri dari berikut ini.

l Identitas mata Pelajaran.
2. Standar kompetensi.

3. Kompetensi dasar.
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4. Indikatorpencapaiankompetensi.
5. Tujuanpembelajaran.

6. Materi ajar.

7. Alokasi waktu.
8. Metodepembelajaran.

9. Kegiatan pembelajaran.

10. Penilaian hasil belajar.

I l. Sumber belajar.

l. LATTHAN
1. [elaskan pengertian s.i]abus dan RPP!

2. Uraikan prinsip-prinsip pengembalgan silabus!

3. Urutkan langkah-langkah dalam pengembangan silabus!

4. Identifikasi komponen silabus!

5. Identifikasi komponen RPP!

6. Susunlah contoh silabus sesuai dengan bidang keahlian saudara!

7. Susunlah RPP dengan mengambil contoh I kompetensi dasar sesuai dengan
bidang keahlian Anda!
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Guru dalam mengajar tentu membutuhkan berbagai keahlian dan cara, agar

para siswa dapat memahami materi pelajaran. Berikut berbagai keterampilan

dasar mengajar yang harus dirnitiki oleh seorang guru.

A. KETERAMPILAN MEMBUKA PEMBETAIARAN

Set induction adalah dimana siswa atau kegiatan yang dilakukan oleh guru

dalam kegiatan belajar-mengajar, ditujukan untuk menciptakan prakondisi

bagi siswa agar mental mauPun perhatiannya terPusat pada apa yang akan

dipelajarinya. Dengan demikian, usaha tersebut akan memberikan efek yan

positif terhadap kegiatan belajar.

Tujuan pokok dalam membuka pembelajaran adalah menyiapkan mental

siswa agar siap memasuki persoalan yang akan dipelajari atau dibicarakan,

menimbulkan minat, serta Pemusatan Perhatian siswa terhadap apa yang akan

dibicarakan dalam kegiatan belajar-mengajar. Komponen untuk membuka

pelajaran adalah l) menarik perhatian peserta didik, 2) menimbulkan motivasi,

3) memberi acuan, 4) membuat kaitan atau hubungan.

B. KETERAMPILAN MENUTUP PEMBELAIARAN

Menutup pembelajaran (closure) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru

untuk mengakhiri pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar' Cara yang

dapat dilakukan adalah l) meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan

merangkum inti, dan 2) mengevaluasi.
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c. KETERAMPTTAN MENTE!_ASKAN

Hal yang dimaksudkan dengan keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran
adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis,
untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya.

1. Tujuan
a. Membimbing siswa untuk dapat memahami hukum, dalil, fakta, definisi,

dan prinsip secara objektifdan berna-la!
b. Melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah.
c. Untuk mendapat balikan dari siswa mengenai tingkat pemahamannya dan

untuk mengatasi kesalahpahaman mereka.
d. Membimbing siswa untuk menghayati, mendapat proses penalaran, meng-

gunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah

D. KETERAMPILAN MENGELOLA KELAS
Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan meme-
lihara kondisi belajar yang optimal, dan mengembalikannya jika terjadi gang-
guan dalam proses belajar-mengajar. Berikut beberapa hal terkait dalam
kemampuan mengelola kelas.

1. Prinsip Penggunaan
a. Kehangatan dan keantusiasan.

b. Tantangan.

c. Bervariasi.

d. Keluwesan.

e. Penekanan pada hal-hal yang positif.
f. Penanaman disiplin diri.

2. Komponen
a. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan

kondisi belajar yang optimal.
b. Keteampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar

yang optimal.
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2. Komponen-Komponen
a. Merencanakan.

b. Penyajian suatu penjelasan.



3. Hal-Hal yang Harus Dihindari dalam Mengelola Kelas

a. Campur tangan Yang berlebihan.

b. KelenyaPan'

c. Ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan'

d. PenyimPangan'

e. PembahasannYajelas.

E. KETERAMPITAN BERTANYA

Dasar-dasar pertanyaan dari guru yang baik adalah t) jelas dan mudah dime-

ngerti oleh Peserta didik' 2) berikan informasi yang cukup untuk meniawab

pertanyaan, 3) difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu'

|enis-jenis Pertanyaan dari guru adalah sebagai berikut'

1. PertanYaanPermintaan

2. PertanYaan retoris.

3. PertanYaanmengarahkan'

4. PertanYaanmenggali'

Sedangkan pertanyaan menurut taksonomi Bloom adalah sebagai berikut'

1. PertanYaanPengetahuan.

2. PertanYaanPemahaman.

3. PertanYaananalisis.

4. PertanYaanevaluasi'

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pertanyaan kepada

siswa adalah sebagai berikut.

1. Kehangatan dan keantusiasan'

2. |angan mengulang-ulangpertanyaan'

3. |angan menjawab sendiri pertanyaan'

4. )angan mengajukan pertanyaan ganda'

Komponen dari keterampilan bertanya guru adalah sebagai berikut'

l. Penggunaan Pertanyaan secara jelas dan sngkat'

2- Pemberian acuan.

3. Pemindahan giliran'

4. Penyebaran.

5. Pemberian waktu berPikir'

6. Pemberian tuntunan.
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F. KETERAMPILAN MEMBERI PENGUATAN
Pengo'atan (reinforcement) adalahsegala bentuk respons, apakah bersifat verbal
ataupun nonverbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku ter-
hadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau
umpan balik (feedback) bagi si penerima (siswa) atas perbuatannya sebagai
suatu tindak dorongan ataupun koreksi.

Penguatan mempunyai pengaruh yang berupa sikap positifterhadap proses
belajar siswa dan bertujuan untuk berikut ini.

I. Meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran.
2. Merangsang dan meningkatkan motivasi belajar.
3. Meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah Iaku siswa yang

produktif.

fenis-jenis penguatan adalah berikut ini.

1. Penguatan verbal misalnya ucapan: ya, betul, pintar, seratus, dan lain-lain.
2. Penguatan nonverbal misalnya gerak isyarat acungan jempol.
3. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan.
4. Penguatan dengan simbol.

Prinsip penggunaan penguatan adalah sebagai berikut.

l. Kehangatan dan keantusiasan.

2. Kebermaknaan.

3. Menghindari pengguna.rn respons yang negatif.

Cara menggunakan penguatan addah berikut ini.

l. Penguatan kepada pribadi tertentu.
2. Penguatan kepada kelompok siswa.

3. Pemberian penBuatan dengan segera.

4. Variasi dalam penggunaan.

G. KETERAMPILAN MENGADAKAN VARIASI DATAM
PEMBET_A|ARAN

Variasi dalam pembelajaran adalah suatu kegiatan siswa dalam konteks proses
interaksi belajar-mengajar, yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa.
Dengan demikian, siswa dalam situasi belajar mengajar senantiasa menun-
jukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi.
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Tujuan dan manfaat diadakannya variasi dalam pembelajaran adalah

sebagai berikut.

l. Untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-

aspek belajar mengajar yang relevan-

2. Untuk memberikan kesempatan berkembangnya bakat ingin mengetahui

dan menyeiidiki pada siswa tentang hal-hal yang baru.

3. Guna memberi kesempatan pada siswa untuk memperoleh cara menerima

pembelajaran Yang disenanginYa.

Prinsip penggunaan keeterampilan dalam mengadakan variasi dalam

pembelaj aran adalah sebagai berikut.

1. variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan

dengan tinjauan yang akan dicapai.

2. Harus lancar, berkesinambungan, direncanakan dengan baik, dan secara

eksplisit dicantumkan dalam rencana pembelajaran.

Berbagai komponen dalam pengadaan variasi dalam pembelajaran adalah

sebagai berikut.

1. Variasi dalam gaya mengajar guru.

2. Variasi dalam penggunaan media pembelajaran.

3. Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa

a. Pola pendidik - Peserta didik

PD PD

b. Pola - peserta didik - Pendidik

PD PD

Pola pendidik - peserta didik - peserta didik

P

I

P

I
PD

P

t

PD

c.

PP <---+PD <---+ PD
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d. Pola pendidik - peserta didik, peserta didik - pendidik, peserta didik
- peserta didik

PD

PD <-----) PD

Pola melingkar

P

e

PD

/
DP

PD

H. KETERAMPITAN MEMBIMBING DISKUSI
Diskusi kelompok merupakan suatu proses yang teratur dan melibatkan seke-

lompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal, dengan berbagai
pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, maupun pemecahan
masalah. Tujuan dari keterampilan membimbing diskusi adalah agar calon guru
semakin mampu membimbing para siswa yang sedang berdiskusi. Oleh karena
itu, kemampulan ini perlu dilatihkan agar para guru dan calon guru mampu
melaksanakan tugas ini dengan baik.

Komponen kemampuan membimbing diskusi adalah sebagai berikut.

l. Memusatkan perhatian siswa pada tuiuan dan topik diskusi dengan sebagai

berikut.
a. Rumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi.
b. Kemukakan masalah-masalah khusus.

c. Catat perubahan atau penyimpangan diskusi dari tujuan.
d. Rangkum hasil pembicaraan dalam diskusi.
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2 Memperjelas masalah atau pendapat. Selama diskusi berlangsung sering

terjadi penyampaian ide yang kurang jelas sehingga sukar ditangkap oleh

anggota kelompok, yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman dan

keadaan dapat menjadi tegang. Dalam keadaan demikian, tugas guru

dalam memimpin diskusilah untuk memperjelasnya' yakni dengan cara

berikut.
a. Menguraikannya kembali atau merangkum berbagai pendapat

tersebut hingga menjadi jelas.

b. Meminta komentar siswa dengan mengajukan berbagai Pertanyaan
yang membantu mereka memperjelas atau mengembangkan ide ter-

sebut.

c. Menguraikan gagasan siswa dengan memberikan informasi tam-

bahan, atau contoh-contoh yang sesuai hingga kelompok

memperoleh pengertian yang lebih jelas.

Menganalisis pandangan siswa. Di dalam diskusi sering terjadi perbedaan

pendapat di antara anggota kelompok Guru hendaknya m,rmPu meng-

analisis alasan perbedaan tersebut dengan cara sebagai berikut'

a. Meneliti apakah alasan tersebut memang mempunyai dasar yang kuat'

b. Memperjelas hal-hal yang disepakati dan yang tidak disepakati'

Meningkatkan urunan Peserta didik. Beberapa cara untuk meningkatkan

urunan pikir siswa adalah berikut ini.

a. Mengajukan pertanyaan-Pertanyaan yang menantang siswa untuk

berpikir.
b. Memberikan contoh-contoh verbal atau nonverbal yang sesuai dan

tePat.

c. Memberikan waktu untuk berpikir.

d. Memberikan dukungan terhadap urunan pendapat siswa dengan

penuh perhatian.

Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Penyebaran kesempatan ber-

partisipasi dapat dilakukan dengan cara berikut.

a. Mencoba memancing urunan siswa yang enggan berPartisiPasi

dengan mengarahkan pertanyaan langsung sec:ra bijaksana'

Misalnya, "bapak (ibu) yakin bahwa Lina dapat menjawab' Coba'

Lina!"

b. Mencegah terjadinya pembicaraan serentak dengan memberi giliran

kepada siswa yang pendiam terlebih dahulu.

3

4

5
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c. Mencegah secara bijaksana pada siswa yang suka memonopoli
pembicaraan.

d. Mendorong siswa untuk mengomentari urunan temannya sehingga

interaksi antarpeserta didik dapat ditingkatkan.

Menutup diskusi. Kemampulan akhir yang harus dikuasai oleh siswa

adalah menutup diskusi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai

berikut.
a. Membuat rangkuman hasil diskusi dengan bantuan para siswa. Hal

ini Iebih efektif daripada bila rangkuman hanya dibuat sendiri oleh

guru. Memberi gambaran tentang tindak lanjut hasil diskusi ataupun

tentang topik diskusi yang akan datang.

b. Mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi yang telah

dicapai.

Hal-hal yang harus dihindari oleh guru dalam membimbing diskusi adalah

berikut ini.
a. Mendominasi diskusi sehingga siswa tidak diberi kesempatan.

b. Membiarkan siswa tertentu memonopoli diskusi.

c. Membiarkan terjadinya penyimpangan tujuan diskusi
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t. KETERAMPTLAN MENGATAR KELOMPOK KEC!t
DAN INDIVIDUAL

Secara fisik bentuk pembelajaran ini adalah jika jumlah siswa yang dihadapi

oleh guru terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan

individual. Hal ini tidak berarti bahwa guru hanya menghadapi satu kelompok

atau seorang siswa saja sepanjang waktu belajar. Guru menghadapi banyak

siswa yang terdiri dari beberapa kelompok yang dapat bertatap muka, baik
secara individual maupun secara kelompok.

Tujuan dari cara mengajar ini adalah sebagai berikut.

a. Terjadinya hubungan interpersonal antara guru dengan peserta siswa

dan juga siswa dengan siswa.

b. Siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan keterampi.lan masing-masing.

c. Siswa mendapat bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhannya.

d. Siswa di-libatkan dalam perencanaan kegiatan belajar-mengajar.



Peran guru dalam pembelajaran ini adalah sebagai berikut.

a. Organisatorkegiatanbelajar-mengajar.

b. Sumber informasi (narasumber) bagi siswa.

c. Motivator bagi siswa untuk belajar.

d. Penyedia materi dan kesempatan belajar (fasilitator) bagi siswa.

e. Pembimbing kegiatan belajar siswa (konselor).

f. Peserta kegiatan belaiar.

Pembelajaran kelompok kecil dan individual memungkinkan guru untuk

memberikan perhatian terhadap setiap siswa, serta teriadinya hubungan

yang lebih akrab antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa'

Adakalanya siswa lebih mudah belajar dari temannya sendiri, dan adapula

siswa yang lebih mudah belajar karena harus mengajari atau melatih temannya

sendiri. Dalam hal ini, pembelajaran kelompok kecil dapat memenuhi kebu-

tuhan tersebut. Pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk belajar lebih

aktif, memberikan rasa tanggung iawab yang lebih besar, berkembangnya daya

kreatif dan sifat kepemimpinan pada siswa, serta dapat memenuhi kebutuhan

siswa secara optimal.

Di bawah ini disajikan berbagai variasi pengorganisasian untuk membe-

rikan kesempatan belajarkepada siswa dalam kelompok kecil maupun individual.

Model 1

l. Kel. kecil ll. Perseoarangan

Keterangan:
Pelajaran diawala dengan pertemuan klasikal untuk memberikan informasi

Penjelasan tentang tugas yang akan dikerjakan, serta hal-hal lain yang

dianggap perlu. Dalam model ini, setelah pertemuan kelas siswa diberikan kesem-

patan untuk memilih kegiatan dengan bekerja dalam kelompok atau bekerja

secara individual. Setelah waktu yang ditetapkan berakhir, pembelajaran

diakhiri dengan pertemuan kelas kembali untuk melaporkan segala sesuatu

yang telah dilakukan.

Kelas besar

Kelas besar
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Model 2

Keterangan:
Pertemuan diawali dengan pengarahan atau penjelasan secara klasikal tentang ma-
teri, tugas, serta cara yang digunakan. Setelah itu, siswa langsung bekerja dalam
kelompok-kelompok kecil yang diakhiri dengan laporan kelompok.

Model 3

J

Keterangan:
Pertemuan diawali dengan penjelasan secara klasikal. Setelah itu, siswa langsung
bekerja secara individual dan kemudian bergabung dalam kelompok-kelompok kecil
untuk mengolah hasil yang dicapai dan diakhiri dengan laporan kelompok.

Model 4

Kelas besar

Kelas besar

Kel. kecil

Keterangan:
Pertemuan diawali dengan penjelasan secara klasikal. Setelah itu, siswa langsung
beke4a secara individual dan kemudian bergabung dalam kelompok-kelompok kecil
untuk mengolah hasil yang dic€pai dan diakhiri dengan laporan kelompok.
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Berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam mengajar kelompok kecil dan

individual adalah sebagai berikut.

a. Bagi guru yang sudah biasa dengan pembelajaran klasikal, sebaiknya

dimulai dengan pembelajaran kelompok.

b. Tidaksemua topik dapat efektif dalam kelompokkecil maupun individual.

c. Dalam pembelajaran ini, langkah pertama adalah mengorganisasi siswa,

sumber, materi, ruangan dan waktu yang diperlukan, dan diakhiri dengan

membuat rangkuman, pemantaPan, atau laporan.

d. Guru harus mengenal siswa secara pribadi sehingga kondisi belajar dapat

diatur.

Komponen-komponen kemampuan yang harus dimiliki dalam mengajar

kelompok kecil dan individual adalah sebagai berikut.

a. Menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa baik

dalam kelompok kecil maupun individual.

b. Mendengarkan secara simpatik ide-ide yang dikemukakan oleh siswa'

c. Memberikan resPons positif terhadap buah pikiran siswa.

d. Membangun hubungan saling mempercayai dan menunjukkan kesiapan

untuk membantu siswa.

e- Menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian dan terbuka, berusaha

mengendalikan situasi hingga siswa merasa aman, penuh pemahaman,

dan dapat memecahkan masalah yang dihadapinya'

f. KEMAMPUAN MENGORGANISASI
Selama kegiatan kelompok kecil atau individual berlangsung, guru berperan

sebagai organisator yang mengatur dan memonitor kegiatan dari awal sampai

akhir. Dalam hal ini, guru memerlukan kemarnPuan sebagai berikut'

a. Memberikan orientasi umum tentang tujuan dan tugas yang akan dila-

kukan.

b. Memvariasikan kegiatan yang mencakup penyediaan ruang'rn, peralatan'

dan cara melaksanakannYa.

c. Membentuk kelomPok Yang tePat.

d. Mengoordinasikankegiatan.

e. Membagi perhatian kepada berbagai tugas dan kebutuhan siswa'

f. Mengakhiri kegiatan dengan Iaporan hasil yang dicapai oleh siswa'
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K. KEMAMPUAN MEMBIMBING DAN MEMUDAHKAN
BELA'AR

Keterampilan ini memungkinkan guru untuk membantu siswa untuk maju
tanpa mengalami frustrasi. Hal ini dapat dicapai bila guru memiliki kete-

rampilan berikut:

a. Memberikan penguatan yang merupakan dorongan yang penting bagi

siswa untuk maju.

b. Mengembangkan supervisi proses awal, yakni sikap tanggap guru terhadap
siswa baik individu maupun kelompok yang memungkinkan guru untuk
mengetahui apakah segala sesuatu berjalan lancar sesuai dengan yang

diharapkan.

c. Mengadakan supervisi proses lanjut yang memusatkan perhatian pada

penekanan dan penrberian bantuan ketika kegiatan berlangsung.

d. Mengadakan supervisi pemanduan yang memusatkan perhatian pada

penilaian pencapaian tujuan dari berbagai kegiatan yang dilakukan, dalam
rangka menyiapkan rangkuman dan pemantapan sehingga siswa saling

belajar dan memperoleh wawasan yang menyeluruh. Hal ini dilakukan
dengan mendatangi kelompok, menilai kemajuannya, dan menyiapkan
mereka untuk mengikuti kegiatan akhir cara yang efektif.

t. RANGKUMAN
Tugas guru yang utama adalah membantu siswa untuk melakukan kegiatan,

baik secara individual maupun secara kelompok Untuk itu, guru harus ma.mpu

membuat perencanaan kegiatan belajar-mengajar yang tepat bagi setiap siswa

dan kelompok serta mampu melaksanakannya. Untuk membuat perencanaan

yang tepat, guru dituntut untuk mampu mendiagnosis kemampuan akademis

siswa, memahami gaya belajar-mengajar, minat siswa, dan sebagainya. Ber-

dasarkan hasil diagnosis tersebut guru diharapkan m.unpu menetapkan kondisi

dan tuntutan belajar berupa belajar mandiri, paket kegiatan belajar, belajar

dengan tutor sejawat, simulasi, dan sebagainya yang semuanya memandu siswa

untuk menghayati pengalaman bekerja sama atau bekerja dengan pengarahan

sendiri.
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Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar-meng-

ajar ini mencakuP berikut ini.

a. Membantu siswa untuk menetaPkan tu)uan pembelajaran dan mensti-

mulasi siswa untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Merencanakan kegiatan belajar bers,-ma siswa yang mencakup kriteria

keberhasilan, Iangkah-Iangkah kerja, waktu, serta kondisi belajar.

c. Bertindak atau berperan sebagai penasihat bagi siswa bila diperlukan.

d. Membantu siswa untuk menilai pencapaian dan kemajuannya sendiri.

Hal ini berarti memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki

dirinya sendiri yang merupakan kerja sama guru dengan siswa dalam

situasi pendidikan yang manusiawi.

M. LATIHAN
l. felaskan keterampilan membuka dan menutuP pembelajaran!

2. felaskan komponen dalam mengelola kelas!

3. Ielaskan keterampilan bertanya dalam PBMI

4. )elaskan keterampilan memberi penguatan!

5. |elaskan keterampilan mengadakan variasi pembelajaran!

6. felaskan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil!

7 . lelaskan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan!

8. Latihan mengajar di kelas (peerteaching dan microteaching)l
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GTOSARIUM

Bahan ajar adalah materi pelajaran yang berisi pengetahuan, keterampilan
dan sikap yang harus diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa.

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi sebagai suatu
hasil dari latihan atau pengalaman.

Dkcovery (penemuan) adalah proses mental dimana siswa mengasimilasikan
suatu konsep atau suatu prinsip.

Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku.

inquiry (penyelidikan), merupakan perluasan dari discovery.

Kode etik guru Indon*ia. ad.alah himpunan norma dan nilai-nilai profesi guru
yang tersusun secara sistematis dalam suatu sistem yang bulat.

Kornpetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang
direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten dan
terus menerus.

Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilanm dan peri-
Iaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam
melaksanakan tugas keprofesionalan

Kompetensi k4fibadian ini sebagai kompetensi personal, yaitu kemampuan
pribadi seorang pendidik yang diperlukan agar dapat menjadi pendidik yang
baik.

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi para pendidik dalam menge-
lola pembelajaran.
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Kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan mereka

membimbing peserta didik dalam menguasai materi yang diajarkan'

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik untuk berkomunikasi dan

bergaul secara efektif dengan Peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua /

wali peserta didik, dan masyarakat sekitar'

Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa

untuk mendapat ijazah atau naik kelas.

Media pembelajaran ialah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menya-

lurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang fikiran,

perasaan, perhatian serta minat siswa sehingga terjadi proses belajar'

metode pembelajaraa adalahcara yang dilakukan saat proses belajar mengajar

(pembelajaran).

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang direncanakan secara

sistemais dalam suatu pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu.

Model adalah contoh, model, pola atau barang tiruan yang kecil dan tepat

seperti yang ditiru.

pendekatan pembelajaran adalah proses, perbuatan, atau cara mengelola

kegiatan belajar dan perilaku siswa agar siswa dapat aktif melakukan tugas

belajar sehingga daPat memPeroleh hasil belajar secara oPtimal'

Rencana Pelakanaan Pembelajarun (RPP) adalah rencana yang menggam-

barkan prosedur dan menajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau

lebih kompetensi dasar yang telah dijabarkan dalam silabus'

silabus adalah suatu rencana yang mengatur kegiatan pembelajaran dan

pengelolaan kelas, serta penilaian hasil belajar dari suatu mata kuliah'

sfiategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus diker-

jakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efeltif dan

efisien.

student centered approach adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi

atau berpusat Pada siswa

sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar.

Teacher centered approach adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi

atau berpusat Pada guru.
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Teori belajar behavioristik adalah teori yang menjelaskan bahwa belajar itu
adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara
konkret.

Tbori humanistik adalah teori dimana manusia sebagai subyek yang bebas
merdeka untuk menentukan arah hidupnya.

Teori konstrutivistik adalah teori dimana proses pembentukan (konstruksi)
pengetahuan oleh si belajar itu sendiri
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