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Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Madrasah   

         Hapidin                                    Let’s give the best education for children  ( i ) 

 

Ucapan Pengantar… 
 
Alhamdulillahirabbil’alamin… 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan kesehatan, kekuatan, waktu, kesempatan 
serta kejernihan pikiran sehingga buku KONSEP DASAR 
PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH dapat terwujud dan 
terselesaikan dengan baik. 

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh pengalaman 
penulis ketika mengamati dan berinteraksi secara langsung 
dengan penyelenggara SD/MI diberbagai tempat dan 
sejumlah fakta menunjukkan bahwa banyak ditemukan 
penyelenggaraan SD/MI yang belum mengacu secara utuh 
pada konsep pendidikan yang jelas dan teruji, sekurang-
kurangnya konsep pengaturan pendidikan yang terdapat 
didalam kurikulum. Konsep pendidikan dalam kurikulum 
memberikan acuan tentang konsep standar kelulusan yang 
harus dicapai, standar isi pada masing-masing mata 
pelajaran, standar proses pengelolaan dan penilaian 
pendidikan.  

Dari sekian konsep pendidikan tersebut, yang diatur 
dalam kurikulum (dalam bentuk standar nasional 
pendidikan) dipahami oleh sebagian penyelenggara hanya 
sebatas standar isi, silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran). Sementara pada sisi lain pemahaman 
konsep pendidikan yang lebih esensial seperti bagaimana 
menciptakan program unggulan untuk mencapai 
kompetensi lulusan, bagaimana menciptakan proses 
pembelajaran berbasis kontrukstivisme, bagaimana 
mengelola setting pembelajaran di dalam dan di luar kelas. 
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Selain penyelenggaraan pendidikan berbasis pada 
konsep kurikulum, pengalaman penulis menemukan 
berbagai penyelenggaraan SD/MI yang mengacu pada 
konsep pendidikan (model pendidikan) yang dikembangkan 
oleh para ahli, misalnya konsep penyelenggaraan sekolah 
dasar dengan konsep sekolah alam (natural school), sekolah 
dasar dengan konsep pembelajaran sentra, sekolah dasar 
dengan konsep Montessori, sekolah dasar dengan konsep 
pembelajaran proyek, dan lain sebagainya. Konsep-konsep 
pendidikan seperti ini telah menjadi acuan dalam 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar sebagai salah 
satu bentuk jawaban atau solusi terhadap permasalahan 
umum yang terjadi, diantaranya pengajaran sekolah dasar 
yang dilaksanakan dengan suasana buku paket, papan tulis, 
LKS. Konsep-konsep tersebut juga telah menjadi suatu 
bentuk inovasi dan trend di masyarakat penyelenggara 
sekolah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang 
interaksional (siswa-guru, siswa-siswa, siswa-bahan ajar), 
joyful (penuh keceriaan), dan meaningful (bermakna). 

Penulis berharap, gagasan awal dalam buku ini dapat 
memberikan inspirasi, pengingat dan penyemangat 
terhadap berbagai inovasi dalam pendidikan di sekolah 
dasar. 

 
        
     Penulis, 
        
 
 
 
     Dr. Hapidin, M.Pd 
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Ucapan Pengantar… 
 

Alhamdulillahirabbil’alamin… 
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan kesehatan, kekuatan, waktu, 
kesempatan serta kejernihan pikiran sehingga buku 
KONSEP DASAR PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH 
dapat terwujud dan terselesaikan dengan baik. 

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh 
pengalaman penulis ketika mengamati dan 
berinteraksi secara langsung dengan penyelenggara 
SD/MI diberbagai tempat dan sejumlah fakta 
menunjukkan bahwa banyak ditemukan 
penyelenggaraan SD/MI yang belum mengacu 
secara utuh pada konsep pendidikan yang jelas dan 
teruji, sekurang-kurangnya konsep pengaturan 
pendidikan yang terdapat didalam kurikulum. 
Konsep pendidikan dalam kurikulum memberikan 
acuan tentang konsep standar kelulusan yang harus 
dicapai, standar isi pada masing-masing mata 
pelajaran, standar proses pengelolaan dan penilaian 
pendidikan.  

Dari sekian konsep pendidikan tersebut, yang 
diatur dalam kurikulum (dalam bentuk standar 
nasional pendidikan) dipahami oleh sebagian 
penyelenggara hanya sebatas standar isi, silabus dan 
RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). 
Sementara pada sisi lain pemahaman konsep 
pendidikan yang lebih esensial seperti bagaimana 
menciptakan program unggulan untuk mencapai 
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kompetensi lulusan, bagaimana menciptakan proses 
pembelajaran berbasis kontrukstivisme. 

Selain penyelenggaraan pendidikan berbasis 
pada konsep kurikulum, pengalaman penulis 
menemukan berbagai penyelenggaraan SD/MI yang 
mengacu pada konsep pendidikan (model 
pendidikan) yang dikembangkan oleh para ahli, 
misalnya konsep penyelenggaraan sekolah dasar 
dengan konsep sekolah alam (natural school), 
sekolah dasar dengan konsep pembelajaran sentra, 
sekolah dasar dengan konsep Montessori, sekolah 
dasar dengan konsep pembelajaran proyek, dan lain 
sebagainya. Konsep-konsep pendidikan seperti ini 
telah menjadi acuan dalam penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah dasar sebagai salah satu 
bentuk jawaban atau solusi terhadap permasalahan 
umum yang terjadi, diantaranya pengajaran sekolah 
dasar yang dilaksanakan dengan suasana buku 
paket, papan tulis, LKS. Konsep-konsep tersebut 
juga telah menjadi suatu bentuk inovasi dan trend di 
masyarakat penyelenggara sekolah untuk 
menciptakan suasana pembelajaran yang 
interaksional (siswa-guru, siswa-siswa, siswa-bahan 
ajar), joyful (penuh keceriaan), dan meaningful 
(bermakna). 

Penulis berharap, gagasan awal dalam buku 
ini dapat memberikan inspirasi, pengingat dan 
penyemangat terhadap berbagai inovasi dalam 
pendidikan di sekolah dasar. 

       Penulis, 
        
           Dr. Hapidin, M.Pd 
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1 

The important point 
in this part is… 

 Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang memberikan 
pendidikan secara berstruktur. 

 Sebagai lembaga formal, sekolah menyajikan berbagai pemahaman 
konsep sebagai acuan dalam penyelenggaraanya. 

 Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Sekolah merupakan studi yang 
menelaah berbagai persfektif konsep tentang sekolah. 
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   _______________  Rasional 

 

ebagai lingkungan pendidikan yang 

teratur dan terencana, sekolah telah 

ditata sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan terjadinya “proses 

pendidikan”. Sekolah telah melengkapi 

dirinya, baik dari tatanan fisik (ruang 

kelas, kantor, ruang perpustakaan, 

laboratorium, dan lapangan olah raga) 

maupun dari tatanan non fisik seperti 

filsafat pendidikan “sekolah”, kurikulum, 

tenaga pendidik, media, sumber belajar 

dan bahan ajar agar peserta didik dapat 

memperoleh penguasaan ragam 

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai.  

Dalam konteks ini, lingkungan pendidikan sekolah menjadi kekuatan 

suplemen yang bersifat menyempurnakan dari kegiatan pendidikan yang 

diterima peserta didik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disadari atau 

tidak, sekolah mungkin telah menjadi kekuatan utama (mainstream) dalam 

mempengaruhi perkembangan berbagai ragam potensi peserta didik. Sebagai 

kekuatan utama, lingkungan sekolah telah menjadi perhatian utama hampir 

s 

A. 

Infrastruktur 

= prasarana 

Segala sesuatu yang merupakan 

penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses 

(usaha, pembangunan, proyek, 

dsb) 
 

Kurikulum 

Perangkat mata pelajaran yang 

diajarkan pada lembaga 

pendidikan. 

Cakupan: Kurikulum yang 

berisikan uraian bidang studi 

yang terdiri atas beberapa 

macam mata pelajaran yang 

disajikan secara berkaitan. 

Kegiatan: Kurikulum yang 

program belajarnya disusun 

melalui kegiatan tertentu yang 

dilakukan anak.  
 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas. 
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disemua negara di dunia ini. Hampir dipastikan tidak ada negara yang tidak 

memiliki rencana dalam membangun infrastruktur sekolah, kurikulum, 

pengadaan dan pembinaan tenaga pendidik sampai-sampai buku paketpun 

diatur sedemikian rupa agar menjadi bahan ajar untuk peserta didik dalam 

menguasai berbagai bidang studi. 

Kesadaran tentang fungsi sekolah yang sedemikian penting dan 

utama seharusnya menjadi perhatian para pendidik (termasuk pemilik dan 

manajer sekolah) dalam menciptakan proses pendidikan yang terbaik untuk 

peserta didiknya. Kesadaran ini sekaligus mengharuskan siapa saja yang 

terlibat dalam dunia pendidikan sekolah untuk mengenal, memahami dan 

menguasai konsep dasar pendidikan yang menjadi acuan dalam 

menyelenggarakan pendidikan di lingkungan persekolahan. Penguasaan konsep 

dasar ini akan membantu para pendidik khususnya agar dapat memberikan 

pendidikan, pengajaran dan pembelajaran 

dengan konsep dasar yang jelas, teruji 

dan mendasar. Dengan demikian, pendidik 

dapat menunjukkan akuntabilitas 

(pertanggungjawaban) pendidikan yang 

telah diciptakannya di lingkungan sekolah. 

Hal ini juga sekaligus menjadi tanggung 

jawab profesi pendidik di sekolah yang 

sering disebut profesi guru. Sebagai 

Profesional 

Berkaitan dengan profesi. 

Memerlukan kepandaian khusus 

untuk menjalankannya. 
 

Profesi 

Bidang pekerjaan yang dilandasi 

pendidikan keahlian 

(keterampilan, kejuruan, dsb) 

tertentu 
 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas. 
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suatu profesi, guru harus merancang dan melaksanakan kegiatan pendidikan 

di sekolah secara profesional yang salah satu cirinya adalah didasarkan pada 

disiplin ilmu. Guru akan berhadapan dengan peserta didik pada usia tertentu 

dan memiliki ragam aspek perkembangan dan tahapannya. Dalam konteks ini, 

seorang guru profesional harus menguasai perkembangan anak. Disiplin ilmu 

yang mendasarinya adalah psikologi perkembangan, perkembangan anak dan 

psikologi pendidikan.  

Dalam lingkungan pendidikan sekolah, guru akan dihadapkan pada 

ragam cara pandang (baca: falsafah) tentang ”bagaimana mendidik peserta 

didik di lingkungan sekolah”. Oleh karena itu, setiap guru harus memahami 

falsafah dan ilmu pendidikan yang memberikan wawasan pemikiran tentang 

hakikat pendidik dan peserta didik, tujuan pendidikan, kurikulum, dan proses 

pendidikan.  

Paparan ini tidak bermaksud mengagungkan lingkungan pendidikan 

sekolah dibalik maraknya ketidakpercayaan pada lembaga pendidikan sekolah 

sebagaimana diproklamirkan oleh seorang ahli yaitu Ivan Illich yang 

memberikan pemikiran tentang ”masyarakat tanpa sekolah” dalam karyanya 

”Deschooling Society”.  

Kini juga marak konsep tentang ”home schooling”, yaitu suatu 

gagasan yang mencoba memindahkan konsep pendidikan sekolah ke dalam 

rumah tanpa harus mengikuti proses pendidikan formal.  
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   _______  Pengertian Dasar 

 

onsep Dasar Pendidikan Berbasis Sekolah (KDPBS) merupakan suatu 

studi yang melakukan kajian tentang berbagai rumusan (rancangan) 

atau racikan (seperti apotik meracik obat) yang bersifat mendasar sebagai 

acuan kerangka berpikir dan bertindak guru dalam melaksanakan kegiatan 

pendidikan di lingkungan sekolah. Kata rumusan atau racikan merujuk pada 

kata ’konsep’,  dalam makna luas dapat berarti suatu rumusan gagasan 

pemikiran yang tersusun secara sistematis dan teruji. Kata ’dasar’ 

memberikan arti bahwa rumusan gagasan yang dikaji adalah gagasan utama; 

mendasar; atau gagasan yang menjadi pemandu. Frase ’berbasis sekolah’ 

merujuk suatu pengertian bahwa konsep dasar yang dimaksud difokuskan pada 

penggunaannya di lingkungan pendidikan persekolahan. 

 

 

 

  ______ Perspektif Kajian 

 

tudi tentang KDPBS memberi sejumlah kajian yang dapat dijadikan 

bahan perenungan (kontemplasi) bagi para pendidik di sekolah (baca: 

guru) tentang bagaimana melaksanakan pendidikan (pembelajaran) dengan 

konsep yang jelas (by concept) atau pada umumnya (by common sense). 

K 

s 

B. 

C. 
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Sebagai ilustrasi, ada seorang guru dan 

si ’mbok yang mengajarkan membaca 

pada anak SD kelas 1. Keduanya 

mengajar dengan cara mengeja ”b – a = 

ba, j – u = ju, baju”. Ketika ditanya 

mengapa dan apa dasarnya mengajar 

membaca dengan cara mengeja? 

Keduanya menjawab dengan apa yang 

disebut common sense (bagaimana pendapat umum atau pada umumnya orang 

melakukan) dan mengatakan “saya juga diajarkan seperti itu ketika belajar 

membaca”. Ilustrasi tersebut memberikan ‘peringatan’ pada kita bahwa 

meskipun keduanya menjawab hal 

senada namun satu diantaranya adalah 

profesi guru. Guru profesional akan 

sangat menguasai konsep belajar 

membaca pada anak SD kelas 1, baik 

dari aspek perkembangan bahasa 

(khususnya kemampuan membaca), 

model pembelajaran membaca, strategi 

membelajarkan membaca dan bahan 

ajar untuk melatih peserta didik 

menguasai kemampuan membaca. 

Konsep 

Rancangan; ide atau pengertian 

yang diabstrakkan dari peristiwa 

konkrit. 
 

Sistematis 

Teratur menurut sistem; memakai 

sistem; dengan cara yang diatur 

secara baik 
 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas. 

Strategi 

Ilmu dan seni menggunakan 

semua sumber daya pikiran, 

tenaga dan sikap untuk proses 

pencapaian tujuan pendidikan. 
 

Filsafat 

Pengetahuan dan penyelidikan 

dengan akal budi mengenai 

hakikat segala yang ada, sebab, 

asal dan hukumnya. 

Ilmu yang berintikan logika, 

estetika, metafisika, dan 

epistemologi. 
 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas. 
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Kajian KDPBS akan memfokuskan pada penelusuran sejumlah konsep 

yang dihadapkan menjadi bekal bagi pendidik dalam melaksanakan kegiatan 

pendidikan di lingkungan sekolah. Konsep tersebut lebih ditujukan pada telaah 

tentang ragam dan pentingnya filsafat pendidikan dalam melaksanakan 

kegiatan pendidikan, konsep dasar pendidikan yang dibangun melalui kurikulum 

sekolah dan dikembangkan oleh para ahli yang memberikan rumusan sendiri 

tentang model pendidikan berbasis sekolah. 
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Fenomena Sekolah 

Sebagai Lingkungan 

Pendidikan 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

Bab 

2 

The important point in 
this part is… 

 Sekolah sebagai pendidikan formal menampilkan sejumlah 
fenomena faktual dalam proses penyelenggaraannya. 

 Sekolah telah hadir sebagai lingkungan pendidikan yang dianggap 
sebagai penjara oleh para siswa. 

 Sekolah menampakkan diri sebagai lembaga yang menitikberatkan 
pada pengembangan memori anak sehingga sekolah sebagai tempat 
para siswa mengumpulkan sejumlah pengetahuan. 

 Sekolah mulai tergeser fungsinya dengan dipercayanya lembaga-
lembaga privat dan homeschooling. 
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             ______ Sekolah ”Penjara” 
 

ore, hore, hore ”lonceng berbunyi tanda pulang sekolah. Betapa 

senangnya anak-anak mendengar genderang lonceng tanda bahwa 

pelajaran telah selesai. Sebagian besar diantara mereka setengah 

berhamburan keluar kelas, berebut saling mendahului keluar, setengah berlari 

menuju pintu gerbang dan berlari kencang meninggalkan pintu gerbang. 

Berlari sekencang mungkin, seolah sekolahnya adalah rumah hantu. Ilustrasi 

tersebut menggambarkan bahwa banyak diantara anak didik kita yang memiliki 

bayangan sekolah seperti sebuah penjara.  

Mereka masuk ke sekolah ”penjara” dengan langkah tergontai. Ada 

canda tawa sekitar 15 menit sampai 30 menit tergantung apakah anak datang 

lebih pagi atau mendekati waktu lonceng masuk. Dalam ruangan kelas yang 

penuh sesak dengan jumlah anak antara 40-45 orang, proses pendidikan di 

sekolah berlangsung dihampir kebanyakan SD atau MI di Indonesia. Jika suatu 

hari ada pengumuman ”Berhubung hari ini ada rapat” atau ” Hari ini bapak/ibu 

guru tidak masuk” maka jawaban yang paling cepat dari anak-anak adalah ” 

Yes, yes, yes atau asyik, asyik”. Betapa mereka senangnya ketika tidak ada 

guru atau guru rapat, itu artinya mereka tidak akan belajar di sekolah. Mereka 

juga begitu sangat senang bila jam pelajaran telah selesai. Mereka merasakan 

ibu bapaknya memenjarakannya di sekolah yang seperti ”penjara”, dan kelas 

adalah ”sel”-nya. 

H 

A. 
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Kebalikan dari ilustrasi di atas, pada sebuah sekolah nun jauh disana, 

Jam 16.00, seorang anak masih asyik menyiram tanaman dan memerhatikan 

daun, bunga serta buah yang sedang tumbuh dari tumbuhan yang ditanamnya. 

Jam 16.00 adalah akhir kegiatan pendidikan di sekolah dasar dengan konsep 

”fullday school”. Ketika sedang asyik mengamati, tiba-tiba ibunya memanggil 

agar bergegas untuk pulang. Lalu anak menjawab, ”Mamah tunggu dulu di mobil 

ya, nanti Andi menyusul setelah menghitung bunga dan daun yang sedang 

tumbuh”. Jawaban anak tersebut menunjukkan betapa sekolah menjadi tempat 

pendidikan yang mengasyikan baginya sampai-sampai anak malas untuk 

pulang. 

 

 

 

   ________________  Sekolah  

       ”Mengembangkan Memori” 

 

onsep pendidikan sekolah telah dijalankan berpuluh-puluh tahun 

dengan target mengembangkan kemampuan memori atau daya ingat 

anak dengan menghafalkan sejumlah pengetahuan dan fakta. Sekolah telah 

menjadi lembaga transfer of knowledge atau pengalih pengetahuan sehingga 

pendidikan digiring sedemikian rupa menjadi learning how to know, belajar 

hanya untuk sekedar tahu. Kondisi ini diperparah oleh pola kelulusan SD/MI 

K 

B. 
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yang lebih mengandalkan hasil Ujian Nasional yang dirancang dengan ujian 

multiple choice. Konsep sekolah seperti ini telah mengkerdilkan makna penting 

dan esensial sekolah sebagai lingkungan pendidikan ”penyempurna”, sekolah 

sebagai change agent, sekolah sebagai lembaga tranformasi budaya dan 

peradaban manusia. 

 

 

 _____________  Lebih Baik     

       “Home Schooling” Saja  

ebagian masyarakat kita kurang mempercayai lagi lembaga pendidikan 

sekolah karena fakta menunjukkan sekolah-sekolah telah dikerdilkan 

fungsi dan kontribusinya dalam membangun peradaban manusia melalui 

peserta didik. Banyak penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah yang hampa ”nilai”, 

”kering praktik” dan menjauhkan anak dari 

dunia dan lingkungan yang nyata. 

Pendidikan agama di sekolah terjebak pada 

hafalan do’a, ayat-ayat dan surat-surat Al-

qur’an. Pendidikan agama belum 

membangun konsep kecerdasan beragama dan spiritual peserta didik. 

Pendidikan IPA (Sains) di sekolah belum mampu membangun anak yang bukan 

S 

C. 

Kontribusi 

Sumbangan; partisipasi yang 
diberikan 

 

Perspektif 

Sudut pandang dalam melihat 
suatu persoalan atau kajian 

yang ada 
 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas. 
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hanya memiliki pengetahuan sains saja tetapi juga peserta didik yang memiliki 

kepekaan, kepedulian dan kompetensi dalam menjaga, melestarikan, 

mengembangkan dan membudidayakan lingkungan alam untuk kemaslahatan 

hidup manusia. Perspektif ini mengisyaratkan perlunya konsep pendidikan 

sains yang mampu membangun kecerdasan naturalis pada peserta didik. 

Demikian juga dengan pendidikan IPS, belum mampu membangun anak yang 

memiliki kecerdasan sosial. Suatu konsep kecerdasan yang mampu mendidik 

dan membangun anak dalam memiliki kemampuan berinteraksi sosial 

(interpersonal) yang sehat, baik, adil dan bijaksana. Rentetan fakta tersebut 

telah menciptakan suatu opini dan ketidakpercayaan sebagian masyarakat 

terhadap program dan proses pendidikan yang dijalankan sekolah. Oleh karena 

itu, mereka beranggapan sebaiknya konsep pendidikan sekolah dibawa atau 

dipindahkan saja kedalam rumah. Inilah salah satu yang melatarbelakangi 

pernyataan ”Lebih baik home schooling saja”. 

 

 

 

 _ Sekolah saja tidak cukup 

”Ya Privat” 

ekolah sebagai andalan lembaga pendidikan yang bersifat 

”menyempurnakan” ternyata belum mampu membekali peserta didik 

dalam menguasai substansi bidang studi atau mata pelajaran, lebih-lebih mata 

S 

D. 
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pelajaran yang akan diujikan secara 

nasional. Sekolah menampung beban 

tanggung jawab maha berat dengan harus 

mengakomodasi jumlah peserta didik yang 

banyak. Dengan kondisi seperti ini, sekolah 

tidak lagi mampu memberikan pendidikan 

yang sesuai kebutuhan dan kemampuan 

peserta didik tetapi lembaga lebih 

mengejar target penguasaan kurikulum 

(baca: standar kompetensi yang berujung 

pada penguasaan materi bidang studi). 

Demi pencapaian target kurikulum dan target pencapaian kelulusan 100%, 

akhirnya banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke lembaga privat dan 

merasa tenang jika anaknya sudah diprivatkan karena banyak fakta 

menunjukkan anak yang privat dipastikan berhasil. Oleh karena itu, orang tua 

beranggapan ”Sekolah saja tidak cukup, ya privat”. 

 

 

 

 

 

 

Di kurikulum thn 2006, KTSP 
(Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) terdapat SK dan KD. 
 

SK= Standar Kompetensi 
Standar pencapaian kompetensi 

secara umum (gambaran 
secara global). Di dalam satu SK 

terdapat beberapa KD. 

 
KD= Kompetensi Dasar 

Standar pencapaian kompetensi 

secara khusus (lebih spesifik). 
KD merupakan bagian dari SK. 

 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas. 
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    __________  Esensi Sekolah 

 

DPBS sebagai suatu studi, berusaha mengembalikan kedudukan dan 

fungsi sekolah pada esensi dan hakikinya. Sebagaimana telah 

dikemukakan terdahulu, sekolah merupakan bagian integral dari lingkungan 

pendidikan keluarga dan lingkungan pendidikan masyarakat. Ketiga lingkungan 

pendidikan tersebut secara esensial memiliki tujuan utama untuk 

mengembangkan seluruh potensi anak 

secara maksimal sesuai dengan 

tempo dan irama perkembangan 

masing-masing peserta didik, 

menumbuhkembangkan sendi-sendi 

dasar peradaban dan budaya manusia 

dalam membangun diri serta 

lingkungannya.  

Ketiga lingkungan pendidikan 

tersebut seharusnya bersifat 

komplementer (saling melengkapi) 

dan mendukung satu dengan lainnya. 

Keluarga mempercayai sekolah 

sebagai lembaga pendidikan yang 

membantu anaknya menguasai 

K 

E. 

Fungsi Sekolah: 
 

1). Adaptasi,  
Yaitu membantu siswa 
menyesuaikan diri dengan 

berbagai situasi lingkungan 
(fisik dan non-fisik) dan nilai-
nilai yang ada. 

2). Pengembangan, 
Yaitu membantu siswa 
mengembangkan berbagai 

potensi. 
3). Transformasi Budaya, 

Yaitu melakukan proses 

pengalihan seluruh aspek 
kebudayaan (keberagaman 

budaya) yang mencakup 
segenap pengetahuan, nilai-nilai 
atau norma-norma, adat 

istiadat, produk budaya (seperti 
artefak, yaitu benda-benda, alat, 
perhiasan yang menunjukkan 

kecakapan kerja manusia) 
 

Hapidin, Januari 2009. 
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berbagai ragam pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai. Sekolah juga 

amanah terhadap kepercayaan keluarga untuk mendidik peserta didiknya 

dengan konsep dasar pendidikan yang jelas dan teruji. 

Pengembalian esensi sekolah pada fungsinya yang hakiki telah 

digagas sejak abad 4 hijriyah oleh seorang ulama Afrika dan abad ke-XVII oleh 

John Hendreick Pestalozzi yang menganggap sekolah kuno adalah sekolah 

duduk, sekolah dengar dan sekolah diam. Suatu konsep dan pelaksanaan 

pendidikan sekolah yang menjadikan murid pasif dan tidak kreatif. 
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Acuan filsafat 

Pendidikan 
  

          

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

The important point 
in this part is… 

 Sekolah sebagai lembaga profesi guru bertugas untuk mewujudkan 
keilmuan pendidikan dalam lapangan sekolah. 

 Ilmu pendidikan terbangun dari berbagai pemikiran filsafat yang 
memberikan pemahaman mendasar dan universal tentang esensi 
pergaulan antara pendidik dan anak didik dalam situasi interaksional 
dunia sekolah. 

 Ragam pemikiran filosofis dalam praksis pendidikan harus menjadi 
landasan dalam mengaktualisasikan profesi guru. 

 

 

Bab 

3 
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               Mengapa Filsafat Penting? 

 

endidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan disengaja 

untuk membantu mengembangkan potensi anak didik melalui berbagai 

bentuk interaksi edukatif. Dalam proses pendidikan, pendidik akan menghadapi 

seorang anak manusia yang memiliki 

berbagai keunikan dibandingkan dengan 

makhluk hidup lainnya. Subjek didik anak 

manusia memiliki keragaman potensi yang 

setiap saat dapat berkembang dengan 

pesat. Ia juga hidup dengan berbagai 

kebutuhan, kelebihan dan keterbatasannya, 

memiliki minat, motivasi, keinginan, 

menunjukkan sikap, perilaku, kebiasaan dan 

kepribadian yang beragam, memiliki latar 

belakang sosio-kultural yang berbeda dan 

beragam keunikan yang sangat tidak 

terbatas. Oleh karena itu, seorang pendidik 

harus memiliki cara pandang filosofis yang 

luas, komprehensif (menyeluruh), dan 

mendasar (radikal) tentang manusia dan 

proses pertumbuhannya dari satu fase 

P 

A. 

Interaksi 

Hal saling melakukan aksi; 

berhubungan 
 

Edukatif 

Bersifat mendidik; berkenaan 
dengan pendidikan 

 

Suatu proses dapat 

dikatakan mengandung 

interkasi edukatif bila: 

1). Ada tujuan yang jelas akan  

    dicapai 
2). Ada bahan yang menjadi isi  
     interaksi 

3). Ada pelajar yang aktif  
     mengalami 
4). Ada guru yang melaksanakan 

5). Ada situasi yang  
     memungkinkan proses  
     interaksi berlangsung  

     dengan baik 
6). Ada metode tertentu untuk  
     mencapai tujuan 

7). Ada penilaian terhadap hasil  
     interaksi itu 
 

Belajar & Pembelajaran, Nurani, dkk. 2004  
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kehidupan ke fase kehidupan berikutnya 

sehingga pada suatu saat ia menjadi 

manusia yang sempurna, ideal, 

diharapkan oleh lingkungan tempat ia 

dibesarkan atau tempat tinggalnya. 

Jika seorang tukang jahit saja 

harus memahami sejumlah ”manual” 

atau panduan untuk dapat 

mengoperasikan dua mesin jahitnya 

yang bermerk ”Singer” dan ”Butterfly”. 

Tukang jahit bekerja dengan mesin, 

mengoperasikan mesin, memahami cara 

kerja mesin hingga menghasilkan 

produksi yang lebih baik, dan memahami 

cara perawatan mesin. Alangkah naifnya 

jika seorang pendidik tidak mengenal dan 

tidak memahami bagaimana peserta 

didiknya mengalami proses tumbuh dan 

berkembang, bagaimana peserta didik 

belajar dengan gaya belajar (learning 

style) yang berbeda satu dengan lainnya, 

ada yang memiliki kecepatan dalam 

Learning Style 

(Gaya Belajar) 

1). Auditori, belajar dengan lebih 
mengembangkan pendengaran. 

2). Visual, belajar dengan lebih 
mengembangkan penglihatan  

3). Audiovisual, belajar dengan 

lebih mengembangkan penglihatan 
dan pendengaran. 

4). Kinestetik, belajar dengan lebih 

mengembangkan kemampuan 
motorik; gerak. 

 

Faktor penghambat dalam 

proses pembelajaran: 

A). Internal (berasal dari dalam) 

     Fisiologis 
         Keadaan jasmani yang  
         tidak sehat atau mempunyai  

         cacat tubuh. 
     Psikologis  
         Intelegensi tidak memenuhi  

         standar, ada cacat mental,  
         tidak mempunyai minat, tidak  
         berbakat dan emosi tidak  

         stabil. 
B). Eksternal (berasal dari luar) 
     Sosial 

         Lingkungan keluarga (rumah),  
         masyakarat sekitar dan  
         sekolah yang tidak kondusif,  

     Non-sosial  
          Materi pelajaran, metode,  
          sarana dan prasarana,  

          kurikulum yang tidak relevan  
          dengan kebutuhan siswa dan  
          tujuan pembelajaran. 

 
Belajar & Pembelajaran, Nrani, dkk. 2004  
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belajar, mengalami kelambatan serta hambatan dalam belajar, dan memiliki 

berbagai ragam kebutuhan sesuai dengan awal potensi perkembangan yang 

dimilikinya. Dengan situasi subjek didik yang seperti itu lantas pembelajaran 

manakah yang sesuai (Appropriate Learning), termasuk program, proses, 

lingkungan dan alat serta penilaian pembelajaran. 

Dalam konteks inilah, pentingnya pendidik mengenal dan memahami 

ragam filosofis pendidikan yang memberikan sejumlah cara pandang yang 

mendasar dan menyeluruh tentang peserta didik, tujuan pendidikan, kurikulum, 

proses pembelajaran dan lingkungan pendukung yang terbaik untuk tumbuh 

dan berkembangnya anak. Pandangan filosofis diharapkan akan mengantar 

pendidik menjadi guru yang bijak, guru yang mencintai kebijakan sesuai dengan 

makna filsafat itu sendiri (filsafat berasal dari kata ’filo’ yang berarti ”cinta” 

dan ’sofia’ berarti ”kebijakan”). 

 

 

 

     _________ Lingkup Filosofi  

      Pendidikan Sekolah 

endidikan sekolah atau pendidikan yang berbasis sekolah pada 

hakikatnya adalah proses pendidikan yang dilaksanakan pada situasi dan 

lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang secara 

formal merancang dan melaksanakan seluruh komponen pendidikan secara 

tertib, teratur dan berkesinambungan. Sekolah memberikan sejumlah 

P 

B. 
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pengalaman belajar pada peserta didik dengan situasi yang dirancang 

sedemikian rupa oleh pendidik, baik dalam situasi kelas (indoor setting) 

maupun situasi luar kelas (outdoor setting). Sistematika dan keteraturan 

pendidikan di lingkungan sekolah dimulai dan dipandu oleh suatu konsep yang 

dinamakan dengan kurikulum. Secara sederhana, kurikulum merupakan 

pengalaman belajar yang akan dilalui dan dilakukan peserta didik.  

Dalam perspektif yang lebih luas, kurikulum merupakan seperangkat 

rencana (panduan) yang memberikan penjelasan atau pengaturan tentang is i 

pendidikan dan proses pendidikan yang akan dijalankan. Kurikulum memberikan 

gambaran tentang isi pendidikan (tujuan, materi dan sasaran subjek didik) 

yang harus diperoleh, diterima dan diolah peserta didik pada suatu tingkatan 

pendidikan sekolah tertentu. Isi pendidikan yang ditetapkan mungkin telah 

diperhitung atau ditaksir berdasarkan berbagai pertimbangan seperti kajian 

lintas referensi, pertimbangan ahli (ahli kurikulum, ahli bidang studi atau ahli 

yang sesuai), kajian perkembangan peserta didik, hasil penelitian kemampuan 

peserta didik dalam menguasai bidang studi tertentu. Intinya, kurikulum dari 

aspek isi pendidikan (bahasa KTSPnya: standar isi) adalah kurikulum yang 

diperkirakan atau kurikulum yang diestimasikan (Estimate Curriculum). 

Mungkin saja isi pendidikan dalam suatu kurikulum tingkatan sekolah tertentu 

menjadi under estimate curriculum atau mungkin malah menjadi over estimate 

curriculum. Kurikulum under estimate adalah kurikulum yang perkiraan isinya 

dibawah kemampuan atau perkembangan peserta didik pada suatu tingkatan 
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usia atau tingkatan sekolah tertentu sehingga dapat dipastikan standar 

minimal isi kurikulum ini tentunya akan sangat mudah dilampaui oleh peserta 

didik, sedangkan kurikulum yang over estimate adalah kurikulum yang 

perkiraan isinya diatas kemampuan atau perkembangan peserta didik pada 

suatu tingkatan pendidikan sekolah tertentu sehingga standar isi kurikulum 

tersebut akan menjadi pengalaman yang sulit dilampaui oleh peserta didik.  

Kurikulum under estimate akan melahirkan suatu proses pendidikan 

yang tidak memacu atau mengoptimalisasi perkembangan peserta didik. 

Namun sebaliknya, kurikulum yang over estimate akan mengakibatkan frustasi 

dan kecemasan pada peserta didik dalam setiap proses pendidikan. Oleh 

karena itu, estimasi kurikulum (khususnya standar isi pendidikan) harus 

disusun, dirancang dan ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek 

terkait dengan peserta didik seperti tingkat perkembangan, kemampuan rata-

rata yang dicapai dalam menguasai bidang tertentu dan berbagai 

pertimbangan bijaksana lainnya. 

Aspek lain yang juga diatur dalam kurikulum adalah proses 

pelaksanaaan atau penyelenggaraan pendidikan. Untuk mencapai atau 

merealisasikan pencapaian isi pendidikan oleh peserta didik maka pendidik 

harus mampu menciptakan suatu proses pendidikan yang tidak hanya sesuai 

dengan isi pendidikan yang akan digali atau dibahas melainkan juga harus 

sesuai dengan kebutuhan, minat, kemampuan dan berbagai karakteristik 

peserta didik itu sendiri sebagai penerima, pengolah dan penelaah isi 
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pendidikan. Atas dasar itu, banyak 

tawaran atau pilahan pembelajaran 

ditawarkan para ahli pendidikan dan ahli 

lain yang memiliki komitmen dalam 

bidang pendidikan dan memberikan 

sejumlah konsep dalam melaksanakan 

proses pendidikan sesuai dengan acuan 

filosofisnya masing-masing, prinsip-

prinsip yang diyakini serta pengelolaan 

pembelajaran yang disarankannya. 

 

 

   ________Beberapa Filosofi  

 Pendidikan Sekolah 

 

  

Filsafat Idealisme merupakan salah satu aliran filsafat yang 

berpandangan bahwa alam semesta ini adalah perwujudan intelegensi dan 

kemauan. Zat atau substansi yang kekal dan abadi dalam dunia ini bersifat 

kejiwaan, spiritual atau rohaniah. Adapun hal-hal yang bersifat materil 

bersumber kepada hal-hal yang bersifat kejiwaan. Aliran ini diprakarsai oleh 

C. 

C.1 Filsafat Idealisme 

Karakteristik peserta 

didik: 

1). Lambat, perlu diberikan bahan 
remedial atau bahan yang 

setingkat dengan anak didik,  

2). Sedang, sesuai dengan 
kompetensi kurikulum yang ingin 

dicapai & tahap 

perkembangannya 
3). Cepat, melebihi dari standar 

kompetensi kurikulum, perlu 

diberikan bahan yang bersifat 
pengayaan (enrichment) atau 

percepatan (akselerasi) 
 
Renti Oktaria, 2009 
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beberapa tokoh antara lain Plato, David Hume, dan Hegel. Ada dua pandangan 

utama kaum idealis tentang hakikat realitas yakni kaum idealis absolut yang 

memandang bahwa realitas sebenarnya adalah spiritual, kejiwaan atau 

ruhaniah, dan kaum idealis kritis yang memandang kenyataan yang 

sebenarnya adalah fisik dan rohani (rohani yang lebih diandalkan). 

Dalam pandangan kaum idealisme, manusia adalah makhluk individual 

sekaligus makhluk sosial. Sebagai mahluk individual, manusia adalah bentuk 

kecil dari alam semesta. Individu manusia adalah persenyawaan jiwa dengan 

tubuh. Jiwa memiliki sifat yang lebih luhur dari tubuh. Jiwa dikaruniai 

kemampuan berpikir rasional. Kemampuan berpikir manusia menyebabkan 

adanya kemampuan memilih.  

Pandangannya tentang hakikat pengetahuan menyatakan bahwa 

pengetahuan yang benar diperoleh melalui intuisi dan pengingatan kembali. 

Pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti, tidak lengkap, karena 

dunia metrik hanyalah tipuan belaka, sifatnya maya, dan menyimpang dari 

keadaan lingkungan yang lebih sempurna. Kebenaran hanya mungkin dapat 

dicapai oleh beberapa orang yang mempunyai akal pikiran cemerlang, dan 

sebagian besar manusia hanya sampai pada tingkat pendapat. Sehubungan 

dengan teori pengetahuannya, intelek dan akal memegang peranan yang 

sangat penting atau menentukan proses belajar mengajar karena menurut 

aliran ini –dengan menggunakan intelek dan akal- manusia akan dapat 
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memperoleh pengetahuan dan kebenaran sejati. Dengan demikian, 

pengetahuan yang diajarkan di sekolah harus bersifat intelektual. 

Hakikat nilai menurut pandangan idealisme bersifat absolut. Standar 

tingkah laku manusia diatur oleh kewajiban moral yang diturunkan dari 

kenyataan sebenarnya atau metafisik. Hanya satu kebenaran, yaitu kebenaran 

yang berasal dari Sang Pencipta. 

Pendidikan menurut idealisme diartikan sebagai upaya terencana 

untuk mewujudkan manusia ideal yaitu manusia yang dapat mencapai 

keselarasan individual yang terpadu dalam keselarasan alam semesta. Upaya 

pendidikan harus ditujukan pada pembentukan karakter, watak, manusia yang 

berbudi luhur, pengembangan bakat insani dan kebajikan sosial. 

 

 

 

Realisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa ada alam 

semesta bersifat materil; tidak bergantung kepada hal-hal bersifat kejiwaan, 

dan dapat diketahui secara langsung melalui pengalaman penginderaan dan 

dengan mempergunakan pikiran. Tokoh aliran ini antara lain Aristoteles 

(realisme klasik), dan Thomas Aquino (realisme religius). Pandangannya 

tentang hakikat realitas menyatakan bahwa kenyataan yang sebenarnya hanya 

bersifat fisik (realisme materialisme), sedangkan realisme dualisme 

memandang bahwa kenyataan yang sebenarnya bersifat fisik (materiil) dan 

 C.2 Filsafat Realisme 
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rohaniah (spiritual). Hakikat manusia terletak pada apa yang dapat 

dikerjakannya. Jiwa merupakan sebuah organisme kompleks atau rumit yang 

mempunyai kemampuan berpikir. Manusia mungkin mempunyai kebebasan atau 

tidak mempunyai kebebasan. 

Teori pengetahuan realisme, menyatakan adanya prinsip ketidak-

tergantungan pengetahuan. Kenyataan hadir dengan sendirinya dan bersifat 

obyektif, tidak bergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia. 

Pengetahuan yang benar diperoleh melalui pengalaman penginderaan. 

Pengetahuan yang benar yaitu ”sesuai dengan fakta”. Dalam kaitannya dengan 

hakikat nilai, realisme menyatakan bahwa standar tingkah laku manusia diatur 

oleh hukum alam, dan pada taraf lebih rendah diatur oleh kebijaksanaan yang 

telah teruji dalam kehidupan. Pendidikan 

dalam pandangan realisme adalah proses 

perkembangan intelegensi, daya kreatif dan 

sosial individu yang mendorong terciptanya 

kesejahteraan umum. Pendidikan yang 

berdasarkan realisme, konsisten dengan 

teori belajar S-R (Stimulus-Respon). Dengan 

demikian, pendidikan juga dapat diartikan 

sebagai upaya pembentukan tingkah laku 

oleh lingkungan. 

Stimulus 

Rangsangan, dorongan. 
Perangsang organism bagian 

tubuh atau reseptor lain untuk 
menjadi aktif 

 

Respon 

Tanggapan, reaksi, jawaban 

 
Pembelajaran adalah interaksi 

yang di dalamnya terjadi 

proses stimulus yang diberikan 
guru dan reaksi yang 

direfleksikan oleh siswa 
 
 

Renti Oktaria, 2009 
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Tokoh aliran filsafat ini adalah Jean Jacques Rousseau (1712-1778). 

Dia dilahirkan di Switzerland, tetapi sebagian besar hidupnya dihabiskan di 

Perancis dimana dia menjadi filsuf terpimpin pada masanya. Rousseau diakui 

sebagai bapak romantisisme, yaitu suatu gerakan dimana para seniman dan 

penulis menekankan tema-tema yang sentimentil, kealamiahan atau kewajaran, 

dan kemurnian. Gagasan ini mempengaruhi konsepsi Rousseau tentang anak.  

Pandangan Rousseau tentang perkembangan anak disajikan dalam 

novelnya Emile (1762). Emile adalah teori pendidikan yang ditujukan kepada 

bangsawan kaya pada zamannya yang biasanya hidup artifisial dipenuhi dengan 

segala macam tata cara hidup ningrat. Dalam karyanya yang tersohor ini, 

Rousseau menggambarkan perawatan dan pemantauan seorang anak laki-laki 

bernama Emile dari masa bayi hingga dewasa muda.  

Ajaran filsafat naturalisme 

romantik Rousseau dalam Emile antara 

lain berisi gagasan sebagai berikut: 

“Segala sesuatu yang berasal dari Sang 

Pencipta adalah baik, tetapi segala 

sesuatu menjadi rusak karena tangan 

manusia”. Pendidikan Emile adalah 

pendidikan naturalistik (alami) dalam 

 C.3 Filsafat Naturalisme Romantik 

Artifisial 

Tidak alami; buatan 
 

Metode  

Cara teratur yang digunakan untuk 
melaksanakan suatu pekerjaan 

agar tercapai sesuai dengan yang 

dikehendaki. 
Cara kerja yang bersistem untuk 
memudahkan pelaksanaan suatu 

kegiatan gun mencapai tujuan yang 
ditentukan. 

 

 
 



Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Sekolah    

Hapidin:  Let’s give the best education for children                                       27 

 

arti: (1) Pendidikan yang mengembangkan kemampuan-kemampuan alami atau 

bakat (pembawaan) anak; (2) Pendidikan yang berlangsung dalam alam, dan; 

(3) Pendidikan negatif. Dengan menggunakan sarana berupa sastra, Rousseau 

mampu menggambarkan pandangan teoritisnya tentang perkembangan anak 

dan memberikan saran-saran mengenai metode yang paling tepat dalam 

merawat dan mendidik anak. 

Yang mendasar bagi teori Rousseau adalah kembalinya kepada 

pandangan Descartes bahwa anak-anak dilahirkan dengan membawa 

pengetahuan dan ide, yang berkembang secara alamiah sesuai tingkatan 

usianya. Perkembangan dalam pandangan ini dihasilkan melalui rangkaian 

tahapan yang dibimbing oleh suatu proses sejak dilahirkan. Pengetahuan itu 

diperoleh secara bertahap melalui interaksi dengan lingkungannya yang 

diarahkan oleh minat dan perkembangannya sendiri. Pengetahuan bawaan 

anak meliputi hal-hal seperti prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran, dan yang 

berada diatas semuanya yaitu rasa kesadaran. “Rousseau juga memandang 

bahwa anak pada dasarnya adalah baik karena Tuhan membuat segala sesuatu 

baik’’. (Krogh, 1994:15).  

Sesuai dengan pandangan di atas, maka pendekatan untuk mendidik 

anak bukanlah mengajar secara formal atau melalui pengajaran langsung, 

akan tetapi dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk belajar melalui 

proses eksplorasi dan diskoveri. “Anak harus diberi kesempatan untuk 
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memperoleh pengalaman-pengalaman 

positif, diberi kebebasan dan mengikuti 

minat-minat spontannya’’, (Krogh, 

1994:15). 

Rousseau mengkritik pendidikan 

yang sifatnya artifisial atau dibuat-buat, 

dan dia menganjurkan pendidikan itu 

harus natural. Dalam biografinya Emile, 

Rousseau menyarankan bahwa untuk 

mendidik Emile paling sedikit harus 

mengandung tiga gagasan yang saat ini didukung oleh beberapa ahli 

pendidikan. Pertama, anak-anak dapat didorong untuk mempelajari disiplin 

ilmu (body of knowledge) hanya apabila mereka telah memiliki kesiapan 

kognitif untuk mempelajarinya. Kedua,  anak-anak belajar sebaik mungkin 

apabila mereka didorong secara mudah  kepada informasi atau gagasan dan 

dilibatkan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang dirinya melalui proses 

penemuan oleh dirinya sendiri. Ketiga, perawatan dan pendidikan anak harus 

membantu perkembangan secara permisif dari pada menggunakan jenis 

interaksi yang mengandung disiplin kaku, karena disiplin kaku tidak sesuai 

dengan pandangan yang lebih romantis tentang anak.  

Sesuai dengan pandangannya bahwa anak dilahirkan membawa bakat 

yang baik, maka pendidikan adalah pengembangan bakat anak secara maksimal 

Eksplorasi  

Suatu proses pembelajaran yang 
memberikan  kesempatan pada 
siswa dalam menelaah suatu 

masalah dengan menggunakan 
berbagai bahan dan sumber 

belajar  
 

Diskoveri  

Suatu proses pembelajaran yang 
memberikan kesempatan pada 

siswa untuk merangcang sesuatu 

yang bertujuan menemukan. 
 

 
Hapidin, 2009 
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melalui pembiasaan, latihan, permainan, partsisipasi dalam kehidupan, serta 

penyediaan kesempatan belajar dan belajar selaras dengan tahap-tahap 

perkembangan anak. 

 

 
 

 

 

Aliran filsafat ini disebut juga instrumentalisme atau 

eksperimentalisme. Disebut instrumentalisme karena memandang bahwa 

tujuan pendidikan bukanlah terminal, akan tetapi alat atau instrumen untuk 

mencapai tujuan berikutnya. Dan dikatakan eksperimentalisme karena untuk 

membuktikan kebenaran digunakan metode eksperimen. Tokoh aliran filsafat 

ini antara lain  John Dewey dan Williams James. 

Pragmatisme adalah salah satu 

aliran filsafat yang anti metafisika. 

Kenyataan yang sebenarnya adalah 

kenyataan fisik. Segala sesuatu dalam 

alam dan dalam kehidupan ini berubah 

(becoming), hakikat segala sesuatu adalah 

perubahan itu sendiri. Manusia adalah hasil 

evolusi biologis, psikis dan sosial. Manusia 

dilahirkan dalam keadaan tidak dewasa dan 

tak berdaya, tanpa dibekali dengan bahasa, keyakinan-keyakinan, gagasan-

 C.4 Filsafat Pragmatisme 

Instrumen 

Alat yang dipakai untuk 
mengerjakan sesuatu. 

Sarana penelitian (berupa 

seperangkat tes dsb) untuk 
mengumpulkan data sebagai 

bahan pengolahan. 
 

Eksperimen  

Percobaan yang bersistem dan 
berencana (untuk membuktikan 

kebenaran suatu teori dsb) 
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gagasan atau norma-norma sosial. Hal ini mengandung arti bahwa setiap 

manusia tumbuh secara berangsur-angsur mencapai kemampuan-kemampuan 

biologis, psikologis, dan sosial. Sesuai dengan pandangannya tentang hakikat 

realitas, manusia dipandang sebagai mahluk yang dinamis, tumbuh dan 

berkembang. Anak dipandang sebagai individu yang aktif.  

Hakikat pengetahuan menurut pragmatisme terus berkembang. 

Pengetahuan bersifat hipotetis dan relatif yang kebenarannya tergantung pada 

kegunaannya dalam kehidupan dan praktik. Pengetahuan adalah instrumen 

untuk bertindak, sedangkan dalam membahas hakikat nilai pragmatisme 

menyatakan bahwa tidak ada nilai yang berlaku secara universal atau absolut. 

Etika tidak diturunkan dari hukum tertinggi yang bersumber dari zat 

supernatural. Standar tingkah laku perseorangan dan sosial ditentukan secara 

eksperimental dalam pengalaman hidup. Etika pragmatisme memiliki 

karakteristik: empiris, relatif, partikular (khusus), dan ada dalam proses. 

Pendidikan diartikan sebagai proses reorganisasi dan rekonstruksi 

(penyusunan kembali) pengalaman sehingga dapat menambah efisiensi individu 

dalam interaksinya dengan lingkungan dan mempunyai nilai sosial untuk 

memajukan kehidupan masyarakat. 
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Pokok pemikiran filsafat eksistensialisme dicurahkan kepada 

pemecahan yang kongkrit terhadap persoalan “berada” mengenai manusia. 

Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang memandang segala gejala 

berpangkal pada eksistensi. Eksistensi adalah cara manusia berada. Caranya 

manusia berada di dunia ini berbeda dengan caranya benda-benda lain di 

dunia. Karena keberadaan benda-benda tersebut tidak sadar akan dirinya 

sendiri, sedangkan manusia adalah makhluk yang sadar akan dirinya dan akan 

yang diperbuatnya. Manusia hidup di dunia ini berlangsung dalam keberadaan 

yang tidak sebenarnya  (tidak autentik)   dan dalam keberadaan yang 

sebenarnya. Dalam keberadaan yang tidak sebenarnya, manusia manusia 

memperlakukan dirinya sebagai obyek, tertuju kepada mempertahankan diri 

dan mencari kepuasan, merasakan ketiadaan dan keputusasaan. Dalam 

keberadaan yang sebenarnya manusia memperlakukan dirinya sebagai subyek, 

menciptakan gagasan, dan mewujudkannya dalam bentuk kebudayaan, 

kesenian, moral, dan sebagainya, bertransendensi ke atas, dan mendekatkan 

dirinya kepada Tuhan. Prinsip-prinsip umum filsafat eksistensialisme dapat 

dikemukakan sebagian berikut: 

1. Hakikat realitas adalah sesuatu yang independen, dunia fisik ada dan ini 

dapat merupakan ancaman bagi realisasi  dari tujuan personal. Realitas 

spiritual dapat atau tidak untuk ada. 

 
C.5 Filsafat Eksistensialisme 
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2. Hakikat manusia adalah dualisme tubuh dan jiwa dengan perhatian utama 

kepada jiwa. Manusia bukan semata-mata objek tetapi juga subjek yang 

dapat memberikan arti pada dirinya sendiri serta terhadap benda-benda 

lain karena manusia dapat memperlakukan obyek yang ada di luar dirinya 

sendiri. Hakikat pengetahuan cenderung kepada skeptisisme. Tetapi tetap 

mengakui kemungkinan mencapai kebenaran. Sedangkan hakikat nilai 

menyatakan bahwa standar moral bersifat majemuk, seseorang bebas 

memilih standar moral, tetapi ada beberapa standar moral yang 

imperatif.  

 

Menurut pandangan eksistensialisme kebebasan adalah sahabat 

terbaik manusia, namun kebebasan dalam konteks eksistensialisme adalah 

kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan baik terhadap diri sendiri 

maupun terhadap orang lain.  

Eksistensialisme memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan, 

karena keduanya membahas manusia, masalah hidup, hubungan antar 

manusia, hakikat kepribadian, dan kemerdekaan. Pendidikan diartikan sebagai 

upaya mewujudkan diri sendiri melalui proses penghayatan dan belajar sendiri. 

Dilihat secara sepintas, tujuan akhir kedua aliran ini tentang hakikat 

pendidikan relatif hampir sama yaitu bermuara pada kesejahteraan umum, 

kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Namun jika dikaji lebih lanjut proses pendidikan kedua aliran tersebut untuk 
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mencapai tujuan itu sangatlah jauh berbeda. Aliran realisme lebih menekankan 

pada pengembangan intelegensi, daya kreatif dan sosial individu, sedangkan 

aliran pragmatisme lebih menekankan pada reorganisasi dan rekonstruksi 

pengekaman individu.  

Pengembangan sosial individu mungkin tidak terlalu sulit untuk 

dilakukan, akan tetapi pengembangan intelegensi dan daya kreatif bukanlah 

suatu pekerjaan yang mudah, karena banyak para ahli psikologi yang 

menyatakan bahwa selain dipengaruhi oleh faktor lingkungan, intelegensi dan 

daya kreatif juga sangat dipengaruhi oleh faktor biologis atau genetis. Padahal 

kedua faktor tersebut bukan menjadi bidang garapan pendidikan karena lebih 

bersifat medis, genetis. 

Tokoh aliran pragmatisme antara lain John Dewey dan Williams 

James. Dewey dalam bukunya ”Democracy and Education” menekankan 

pentingnya pendidikan karena berdasarkan tiga pokok pemikiran, yaitu (1) 

pendidikan merupakan kebutuhan untuk hidup, (2) pendidikan sebagai 

pertumbuhan, dan (3) pendidikan sebagai fungsi sosial. Yang menyebabkan 

pendidikan sebagai kebutuhan untuk hidup, adalah karena adanya anggapan 

bahwa selain pendidikan sebagai alat, melainkan juga berfungsi sebagai 

pembaharu hidup atau renewal of life.  

Hidup itu selalu berubah, selalu menuju kepada pembaharuan. Hidup 

itu ialah a self renewing process through action upon environment. Yang 

menyebabkan pendidikan sebagai pertumbuhan, adalah karena adanya 
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kebelummatangan si anak, akan tetapi dalam kebelummatangan itu terdapat 

potensi tersembunyi yang disebut potensialitas pertumbuhan. Dalam 

mengaktualkan potensi-potensi yang tersembunyi tersebut, pendidikan 

memiliki peranan penting, sedangkan yang menyebabkan pendidikan sebagai 

fungsi sosial adalah, karena sebagai individu anak juga sebagai makhluk sosial 

yang selalu berinteraksi dengan individu lainnya. Oleh karena itu, dalam hal ini 

pendidikan harus mampu memfasilitasi anak dalam melakukan proses 

sosialisasi sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang diharapkan. 

Di samping pandangan di atas, sesuai dengan pandangannya tentang 

hakikat realitas yang terus mengalir, berubah, berkembang, Dewey 

mengemukakan bahwa pendidikan berarti perkembangan sejak lahir hingga 

menjelang kematian. Jadi, pendidikan itu juga berarti kehidupan, dengan lain 

perkataan, pendidikan adalah hidup itu sendiri. Bagi Dewey, education is 

growth, development, life. Artinya proses pendidikan tidak mempunyai tujuan di 

luar dirinya tetapi terdapat dalam pendidikan itu sendiri. Proses pendidikan 

bersifat berkesinambungan, reorganisasi dan rekonstruksi, dan pengubahan 

pengalaman hidup. Pragmatisme tidak mengenal adanya tujuan umum atau 

tujuan akhir pendidikan, yang ada hanyalah tujuan instrumental karena 

tercapainya tujuan yang satu adalah alat untuk mencapai tujuan berikutnya. 

Setiap fase perkembangan kehidupan, masa kanak-kanak, masa pemuda dan 

masa dewasa, semuanya adalah fase pendidikan, semua yang dipelajari pada 

fase-fase tersebut mempunyai arti sebagai pengalaman belajar, pengalaman 
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pendidikan. Dalam arti yang luas pendidikan menurut pragmatisme dapat 

dikatakan bahwa pendidikan adalah segala bentuk pengalaman belajar yang 

berlangsung dalam segala lingkungan hidup dan sepanjang hidup. Pendidikan 

adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. 

 

Beberapa pandangan Dewey tentang pendidikan dapat dirangkum sebagai 

berikut: 

1. Pendidikan yang benar hanya akan muncul dengan menggali keunggulan-

keunggulan anak yang timbul dari tuntutan situasi sosial dimana dia 

menemukan dirinya sendiri. Melalui tuntutan sosial ini anak dirangsang 

untuk mampu bertindak sebagai anggota suatu unit sosial tertentu. 

2. Insting dan potensi-potensi anak menjadi titik tolak untuk semua 

pendidikan. 

3. Pendidikan adalah proses hidup itu sendiri dan bukan persiapan untuk 

hidup. 

4. Sebagai lembaga sosial, sekolah harus menyajikan kehidupan nyata dan 

penting bagi anak sebagaimana yang terdapat di dalam rumah, di 

lingkungan sekitar, atau di lingkungan masyarakat luas. (Dewey dalam 

Krogh, 1994) 

 

Tujuan pendidikan diarahkan untuk mencapai suatu kehidupan yang 

demokratis. Demokrasi bukan dalam arti politik, melainkan sebagai cara hidup 
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bersama, sebagai way of life, pengalaman bersama dan komunikasi bersama. 

Dewey mengemukakan beberapa karakteristik tujuan pendidikan yang baik 

sebagai berikut: 

1. Tujuan pendidikan hendaknya ditentukan berdasarkan kegiatan dan 

kebutuhan intrinsik peserta didik. 

2. Tujuan pendidikan harus mampu menimbulkan suatu metode yang dapat 

mempersatukan aktifitas pengajaran yang sedang berlangsung. 

3. Pendidik harus tetap menjaga jangan sampai ada tujuan umum dan tujuan 

akhir. 

Untuk mengetahui bagaimanakah proses belajar terjadi pada anak didik, kita 

lihat bagaimana syarat-syarat untuk pertumbuhan. Pendidikan sama dengan 

pertumbuhan. Syarat pertumbuhan adalah adanya kebelumdewasaan atau 

kebelummatangan (immaturity), yang berarti kemampuan untuk berkembang. 

Immaturity tidak berarti negatif, tetapi positif, kemampuan kecakapan, dan 

kekuatan untuk tumbuh. Ini menunjukkan bahwa anak didik adalah hidup, ia 

memiliki semangat untuk berbuat. Pertumbuhan bukan sesuatu yang harus kita 

berikan, akan tetapi sesuatu yang harus mereka lakukan sendiri. 

Ada dua sifat immaturity, yakni kebergantungan dan plastisitas. 

Kebergantungan berarti kemampuan untuk menyatakan hubungan sosial, dan 

ini akan menyebabkan individu itu matang dalam hubungan sosial. Sebagai 

hasilnya, akan tumbuh kemampuan interdependensi atau saling 

kebergantungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. 
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Plastisitas mengandung pengertian kemampuan untuk berubah. Plastisitas 

berarti juga habitat yaitu kecakapan menggunakan keadaan lingkungan sebagai 

alat untuk mencapai tujuan, bersifat aktif, mengubah lingkungan. 

Dalam proses belajar, Dewey menekankan pentingnya prinsip 

learning by doing atau belajar dengan bekerja, belajar melalui praktik, karena 

belajar dengan bekerja adalah dua kegiatan yang tidak dapat dipisahklan 

seperti halnya pendidikan dengan kehidupan atau seperti halnya anak dengan 

masyarakat. Learning by doing ini berlaku bagi semua tingkatan usia anak.  

Kapankah proses belajar itu dimulai dan kapankah berakhir? Sesuai 

dengan pandangan Dewey, bahwa pendidikan adalah pertumbuhan itu sendiri, 

maka proses belajar pun berlangsung terus-menerus sejak lahir dan berakhir 

pada saat kematian. Pendidikan adalah pengalaman, yaitu suatu proses yang 

berlangsung secara terus-menerus. Terdapat hubungan yang erat antara 

proses belajar, pengalaman dan berpikir. Pengalaman itu bersifat aktif dan 

pasif. Pengalaman yang bersifat aktif berarti berusaha, mencoba dan 

mengubah, sedangkan pengalaman pasif berarti menerima dan mengikuti saja. 

Kalau kita mengalami sesuatu maka kita berbuat, sedangkan kalau mengikuti 

sesuatu kita memperoleh akibat atau hasil belajar. Belajar dari pengalaman 

adalah menghubungkan pengalaman kita dengan pengalaman masa lalu dan 

yang akan datang. Belajar dari pengalaman berarti mempergunakan daya pikir 

reflektif (reflective thinking)  dalam pengalaman kita. Pengalaman yang efektif 

adalah pengalaman yang reflektif.  
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Ada lima langkah berpikir reflektif menurut Dewey, yaitu: 

1. Merasakan adanya keraguan, kebingungan yang menimbulkan masalah, 

2. Mengadakan interpretasi tentatif (merumuskan hipotesis), 

3. Mengadakan penelitian atau pengumpulan data yang cermat, 

4. Memperoleh hasil dari pengujian hipotesis tentatif,  

5. Hasil pembuktian sebagai sesuatu yang dijadikan dasar untuk berbuat. 

 

Metode berpikir reflektif atau problem solving yang dikemukakan di 

atas merupakan metode mengajar utama yang disarankan Dewey. Langkah 

pertama dan kedua bersumber dari berpikir deduktif, sedangkan langkah 

ketiga dan keempat merupakan tahap berpikir induktif. Dengan demikian dari 

langkah kesatu sampai dengan keempat terdapat gabungan berpikir deduktif 

dan induktif, dan kemudian hasil gabungan berpikir itu harus diuji kembali 

dalam implementasi. Pengujian terakhir inilah yang paling menentukan, karena 

kebenaran pragmatis ditentukan dalam realitas hidup manusia yang 

sebenarnya. Pragmatisme tidak menolak 

metode mengajar lain selain problem solving 

sepanjang metode tersebut relevan dan 

dapat menimbulkan aktivitas serta inisiatif 

anak. Dengan demikian metode mengajar 

harus bersifat fleksibel. 

Dalam penyusunan bahan ajar 

Fleksibel  

Mengajar bersifat fleksibel, 
artinya luwes, mudah 
disesuaikan dengan 

lingkungan sekitar dan segala 
hal yang berkembang 

 
 

Renti Oktaria, 2009 
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menurut Dewey hendaknya memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: (1) 

bahan ajar hendaknya kongkrit, dipilih yang betul-betul berguna dan 

dibutuhkan, dipersiapkan secara sistematis dan mendetail, (2) pengetahuan 

yang telah diperoleh sebagai hasil belajar, hendaknya ditempatkan dalam 

kedudukan yang berarti memungkinkan dilaksanakannya kegiatan baru dan 

kegiatan yang lebih menyeluruh.  

Bahan ajar harus berisi 

pengalaman-pengalaman yang telah 

teruji serta minat-minat dan kebutuhan-

kebutuhan anak. Hal yang terakhir 

memberikan implikasi bahwa sekolah 

perlu membuat kurikulum darurat untuk 

memenuhi minat dan kebutuhan anak. Bahan-bahan pelajaran bagi anak didik 

tidak bisa semata-mata diambil dari buku-buku pelajaran yang diklasifikasikan 

dalam bentuk disiplin ilmu yang ketat, akan tetapi harus bersifat 

interdisipliner, berisikan kemungkinan-kemungkinan, harus mendorong anak 

untuk bergiat dan berbuat, dan memberikan rangsangan kepada anak untuk 

bereksperimen. Bahan pelajaran harus merupakan kegiatan yang berkenaan 

dengan sesuatu masalah (problem). 

Peranan pendidik menurut pragmatisme bukanlah sebagai instruktur 

yang mendominasi kegiatan pembelajaran, akan tetapi sebagai fasilitator. 

Secara rinci peranan pendidik menurut pragmatisme adalah sebagai berikut: 

Implikasi  

Keterlibatan atau keadaan terlibat; 

yang termasuk atau tersimpul 
 

Interdisipliner  

Antardisiplin atau bidang studi 
 

 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas. 2005 
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1. Pendidik tidak boleh memaksakan suatu ide atau pekerjaan yang tidak 

sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. 

2. Pendidik hendaknya menciptakan suatu situasi dimana anak merasakan 

adanya suatu masalah yang ia hadapi, sehingga timbul minat untuk 

memecahkan masalah tersebut, 

3. Untuk membangkitkan minat anak, hendaknya guru mengenal kemampuan 

serta minat masing-masing atau peserta didik. 

4. Pendidik hendaknya dapat menciptakan situasi yang menimbulkan kerja 

sama dalam belajar, antara murid dengan murid begitu pula antara guru 

dengan murid. 

 

Bertolak dari pernyataan di atas, maka peran guru adalah 

memberikan dorongan kepada peserta didik untuk bekerja bersama-sama, 

menyelidiki dan mengamati sendiri, berpikir dan menarik kesimpulan sendiri 

sesuai dengan minat yang ada pada dirinya. Melalui cara ini akan belajar 

dengan bekerja. 

Lembaga pendidikan merupakan suatu lingkungan khusus, bagian dari 

lingkungan manusia yang mempunyai peranan dan fungsi khusus. Lembaga 

pendidikan khususnya sekolah dipandang sebagai sebuah mikrokosmos dari 

masyarakat yang lebih luas. Di sini para siswa dapat mengkaji masalah-

masalah sosial  yang pada umumnya sering dihadapi masyarakat. Sekolah 

harus menjadi laboratorium belajar yang hidup, dan suatu model kerja 

demokrasi.  
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Lembaga pendidikan mempunyai fungsi-fungsi khusus sebagai berikut: 

1. Menyediakan lingkungan yang disederhanakan. Tidak mungkin kita 

memasukkan  seluruh peradaban manusia yang sangat kompleks ke dalam 

sekolah. Demikian pula, anak didik tidak mungkin dapat memahami seluruh 

masyarakat yang sangat kompleks. Itulah sebabnya, lembaga pendidikan 

merupakan masyarakat atau lingkungan hidup manusia yang 

disederhanakan. 

2. Membentuk masyarakat mendatang yang lebih baik. Anak didik tidak 

belajar dari masa lampau tetapi belajar dari masa sekarang untuk 

memperbaiki masa yang akan datang. 

3. Mencari keseimbangan dari bermacam-macam unsur yang ada di dalam 

lingkungan. Lembaga pendidikan memberi kesempatan kepada setiap 

individu (anak didik) untuk memperluas lingkungan hidupnya. 

Lembaga pendidikan sebagai lingkungan yang khusus hendaknya 

memberikan pengarahan sosial dengan cara mendorong kegiatan-kegiatan 

yang bersifat intrinsik, dalam suatu arah yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Lembaga pendidikan khususnya sekolah dipandang sebagai 

sebuah mikrokosmos dari masyarakat yang lebih luas. Di sini para siswa dapat 

mengkaji masalah-masalah sosial yang pada umumnya sering dihadapi 

masyarakat. Sekolah harus menjadi laboratorium belajar yang hidup, dan 

suatu model kerja demokrasi. 

  
C.6 Filsafat Konstruktivisme 
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Konstruktivisme merupakan aliran fisafat yang banyak 

mempengaruhi perkembangan filsafat lainnya bahkan ilmu pengetahuan sekali 

pun. Konstruktivisme muncul pertama kali berdasarkan teori dari seorang 

ilmuwan ternama yaitu Jean Piaget, 1970. Namun dalam perkembangannya, 

konstruktivisme juga diwarnai dengan pendapat dari beberapa pakar, satu 

diantaranya yaitu Von Glasersfeld, 1989 asal Amerika. Makna dari konstruktif 

itu sendiri adalah sesuatu yang dapat dibangun. Maksud dari ”sesuatu yang 

dapat dibangun” itu adalah pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki seseorang 

merupakan akibat dari suatu pembentukan (konstruksi) kognitifnya melalui 

aktifitasnya dan interaksi edukatif yang dilakukan dalam keadaan sadar.  

Menurut Bettencout, 1989, seseorang membentuk skema, kategori, 

konsep dan struktur pengetahuan yang diperlukan untuk pengetahuan (Paul, 

1996). Dengan kata lain, setiap manusia merupakan individu yang pada 

dasarnya memiliki pengetahuan dalam dirinya sendiri. Seiring dengan 

pertumbuhan dan perkembangannya, manusia mulai membentuk 

pengetahuannya itu melalui kegiatan ilmiah atau pun interaksi edukatif yang 

dengan kegiatan tersebut pengetahuan yang dimiliki manusia dapat dibentuk 

menjadi sebuah skema, kemudian menjadi sebuah kategori-kategori yang akan 

berkembang lagi menjadi sebuah konsep yang nyata dan terciptalah struktur 

pengetahuan dalam brain setiap individu manusia. Proses seperti inilah yang 

disebut sebagai konstruksi (bentukan), manusia pada hakikatnya membentuk 
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pengetahuannya sendiri. Aliran filsafat ini bukan mengutamakan pada hasil 

dari membangun kualitas kognitif tersebut tetapi lebih mengutamakan pada 

proses menemukan dan membentuk pengetahuan yang bisa didapatkan dari 

realitas lapangan atau lingkungan sekitar dalam kehidupan sesungguhnya. 

Para pakar aliran filsafat ini mempunyai pendapat yang sama bahwa 

satu-satunya alat (sarana) yang tersedia dan dimiliki individu manusia untuk 

mengetahui, memahami dan mempelajari sesuatu adalah panca inderanya 

sendiri. Manusia dapat berinteraksi dengan objek dan lingkungan dengan 

menggunakan panca inderanya yaitu dengan melihat, mendengar, menjamah, 

mencium dan merasakannya. Menurut Paul (1996), dari sentuhan inderawi itu 

seseorang membangun gambaran dunianya. Misalnya, dengan mengamati air, 

bermain dengan air, mencecap air, dan menimbang air, seseorang 

membangun gambaran pengetahuan tentang air. 

Aliran ini meyakini bahwa setiap individu telah memiliki 

pengetahuannya sendiri, mereka bukanlah dianggap sebagai tabung kosong 

seperti teori Tabularasa ”John Locke”. Aliran filsafat konstruktivisme percaya 

bahwa pengetahuan itu ada dalam diri seseorang sejak ia terlahir ke dunia 

fana dan kemudian pengetahuan itu berkembang seiring dengan 

perkembangannya berinteraksi edukasi dengan objek dan lingkungan 

sekitarnya. Semua pengetahuan yang kita peroleh merupakan hasil dari 

pembentukan pengetahuan yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Pengetahuan 

tidak mungkin ditransfer begitu saja dari pikiran seorang guru kepada 
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muridnya secara mutlak. Karena pada saat guru mentransfer pengetahuannya 

(transfer of knowledge), seorang murid yang menerimanya pun harus 

mencerna, memahami, menelaah dan mengartikan apa yang telah dijabarkan 

dengan menyesuaikan terhadap pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Proses 

transfer of knowledge dapat berjalan dengan baik dan lebih cepat bila apa 

yang dijabarkan oleh guru sesuai dengan pengalaman muridnya atau murid 

tersebut sudah pernah mengalami pengalaman itu. Bila tidak, proses transfer 

of knowledge tersebut akan menjadi sebuah pembentukan pengetahuan yang 

membutuhkan proses lebih lama untuk menjadikan persepsi yang sama antara 

guru yang mentransfer pengetahuan dengan murid yang menerima 

pengetahuan tersebut. Maka, dengan begitu pengetahuan bukanlah sesuatu 

yang mudah ditransfer tetapi pengetahuan merupakan sesuatu yang harus 

dibentuk (dibangun) oleh masing-masing individu, baik yang sudah mau pun 

belum memiliki pengalaman tentang pengetahuan itu. 

Dalam proses konstruksi pengetahuan itu, menurut von Glasersfeld 

dalam Paul, 1996, diperlukan beberapa kemampuan sebagai berikut:  

(1) Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman 

(2) Kemampuan membandingkan, mengambil keputusan (justifikasi) mengenai 

persamaan dan perbedaan, dan 

(3) Kemampuan untuk lebih menyukai pengalaman yang stu daripada yang 

lain. 



Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Sekolah    

Hapidin:  Let’s give the best education for children                                       45 

 

Menurut Piaget dalam Paul, ada dua aspek berpikir dalam pembentukan 

pengetahuan, yaitu:  

(1) Aspek Figuratif,  

Aspek berpikir figuratif adalah imajinasi keadaan sesaat dan statis. Ini 

mencakup persepsi, imajinasi dan gambaran mental seseorang terhadap 

sesuatu objek atau fenomen. 

(2) Aspek Operatif 

Aspek berpikir operatif lebih berkaitan dengan transformasi dari satu 

level ke level lain. Ini menyangkut operasi intelektual atau sistem 

transformasi. Setiap level keadaan dapat dimengerti sebagai akibat dari 

transformasi tertentu atau sebagai titik tolak bagi transformasi lain. 

Dari dua aspek di atas, aspek yang lebih esensial dari sebuah proses berpikir 

adalah aspek operatif. Berpikir operatif-lah yang lebih memungkinkan 

seseorang untuk mengembangkan pengetahuannya dari suatu tingkatan 

tertentu ke tingkatan yang lebih tinggi. Cara berpikir operatif juga sesuai 

dengan prinsip pembelajaran yaitu pengetahuan dalam sebuah pembelajaran 

yang diberikan kepada anak haruslah memperhatikan karakteristik dan 

tahapan perkembangan anak, pembelajaran itu sendiri harus bertahap (dari 

tingkatan yang rendah (mudah) ke tingkatan yang tinggi/lebih sulit), dan 

pembelajaran juga harus berkesinambungan.  

Dari penjabaran tentang makna dan pandangan pengetahuan dalam 

konstruktivisme, maka prinsip yang dapat disimpulkan sebagai berikut.  
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(1) Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif,  

(2) Tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa, 

(3) Mengajar adalah membantu siswa belajar, 

(4) Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir, 

(5) Kurikulum menekankan partisipasi siswa, dan  

(6) Guru adalah fasilitator. 

Menurut von Glasersfeld dan Kitchener, 1987 dalam Paul, gagasan 

konstruktivisme mengenai pengetahuan dapat dirangkum sebagai berikut. 

(1) Pengetahuan bukanlah merupakan gambaran dunia kenyataan belaka, 

tetapi selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek. 

(2) Subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur yang 

perlu untuk pengetahuan. 

(3) Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang. Struktur 

konsepsi membentuk pengetahuan bila konsepsi itu berlaku dalam 

berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seseorang. 
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KDPBS SD/MI dalam  

Perspektif Kurikulum 
 

          

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

The important point 
in this part is… 

 Kurikulum sekolah telah menjadi cetak biru (blue print) yang 
menjelaskan tentang bagaimana kegiatan pembelajaran dilakukan. 

 Pada setiap kebijakan kurikulum terdapat kecenderungan acuan 
filosofis yang dipergunakan dengan mengkaji konsep maupun 
kecenderungan praktiknya. 

 Akar filosofis, aspek kurikulum dan sejumlah konsep dalam setiap 
kebijakan dapat dibedakan secara jelas. 

 

Bab 

4 
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  ______________  Pengantar 

 

 

urikukulum merupakan salah satu satu penciri utama dalam lembaga 

pendidikan sekolah sebagai sebuah lingkungan pendidikan yang 

terencana, teratur, sistematis dan berkesinambungan. Kurikulum memuat 

berbagai rencana tentang isi pendidikan yang akan diajarkan atau dikuasai 

oleh anak didik, proses pendidikan yang disarankan, pengelolaan pembelajaran 

dan penilaian proses serta hasil belajar anak didik. Dalam setiap masa berlaku, 

kurikulum selalu menawarkan sejumlah konsep dasar yang diusung dan 

diunggulkan disertai dengan seperangkat panduan yang ditawarkan pada 

pendidik dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Kurikulum 

yang dimaksud biasanya adalah kurikulum yang diberlakukan secara masal 

atau massif untuk suatu lembaga pendidikan sekolah tertentu (misalnya 

SD/MI). Kurikulum seperti ini disebut juga kurikulum generik atau kurikulum 

nasional yakni kurikulum yang diberlakukan secara nasional di wilayah Negara 

Republik Indonesia. Konsep dasar pendidikan berbasis sekolah (KDPBS) yang 

akan ditelusuri dalam perspektif kurikulum hanya dilakukan pada tiga konsep 

kurikulum SD/MI yang berlaku untuk periode 1994 (kurikulum 1994), kurikulum 

2004 dan kurikulum KTSP . 

 

 

 

K 

A. 
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  ____________  KDPBS dalam 

   Perspektif Kurikulum ’94 

 

urikukulum 1994 menawarkan sejumlah konsep dasar dalam 

menyelenggarakan pendidikan untuk sekolah (Kita batasi pada 

pembahasan SD/MI). Salah satu yang ditawarkan dalam kurikulum tersebut 

adalah isi pendidikan di sekolah SD/MI yang berwujud materi pembelajaran 

dalam bentuk pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang terdapat di setiap 

mata pelajaran atau bidang studi. Struktur pokok bahasan setiap bidang studi 

ini disusun dalam suatu naskah yang disebut dengan GBPP (Garis-garis Besar 

Program Pengajaran), misalnya GBPP Agama Islam, GBPP Bahasa Indonesia 

dan GBPP IPA. Bentuk isi pendidikan seperti inilah yang secara konseptual 

kurikulum 1994 dikenal dengan subject matter curriculum atau kurikulum yang 

berorientasi pada subtansi materi pelajaran. Nama lainnya adalah content 

based curriculum atau kurikulum yang berbasis pada isi materi pelajaran 

karena isi pendidikannya dikemas dalam susunan materi pelajaran yang 

berbentuk pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Berdasarkan konsep ini, isi 

pendidikan yang harus dipikirkan pendidik adalah apa pokok bahasan (sub 

pokok bahasan) yang harus dikuasai guru. Berdasarkan penentuan dan 

pemahaman pokok bahasan inilah pendidik menjabarkan tujuan pembelajaran 

(TPU= Tujuan Pembelajaran Umum dan TPK= Tujuan Pembelajaran Khusus) 

yang akan dicapai, jabaran materi pokok, metode, media dan sumber belajar, 

K 

B. 
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langkah-langkah pembelajaran dan penilaian terhadap tujuan yang telah 

ditetapkan. Begitulah alur sederhana isi pendidikan dan proses pendidikan 

berjalan dalam kurikulum SD/MI 1994.  

Jika ditelusuri lebih jauh, bagaimana pendidik merumuskan tujuan 

pembelajaran dan sampai tingkatan mana tujuan itu harus dicapai, inilah salah 

satu bagian dari persoalan dalam pelaksanaan kurikulum 1994. Secara 

konseptual, perumusan tujuan pembelajaran dalam kurikulum 1994 (seperti 

halnya dalam kurikulum 1984) mengikuti kaidah yang ditetapkan dalam pola 

rumus ABCD, yakni: 

A= Audience (Subjek Didik),  

B= Behavior (Tingkah laku yang diinginkan),  

C= Conditions (lingkungan dipersyaratkan bagi tercapainya tingkah laku), dan 

D= Degree (tingkatan tingkah laku yang harus dicapai).  

Contoh konsep ABCD dalam merumuskan TPK (Tujuan Pembelajaran Khusus) : 

Audience  : Siswa kelas 2 SD 

Behavior  : Dapat membedakan ciri-ciri makhluk hidup dengan benda  

  mati. 

Conditions : Melalui observasi langsung  

Degree  : Dengan tepat (dengan benar). 

Indikasi inilah yang menjadi salah satu petunjuk bahwa kurikulum 1994 

dibangun berdasarkan konsep Behaviorisme (aliran tingkah laku). Suatu aliran 

dalam filsafat pendidikan yang diusung oleh aliran Realisme. 



Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Sekolah    

Hapidin :  Let’s give the best education for children                         51 

 

  ____________  KDPBS dalam  

Perspektif Kurikulum 2004 

 

 

 

Persaingan regional dan global merupakan bagian yang paling 

mengemuka dalam hubungan antar bangsa dalam satu dasawarsa ini. Setiap 

bangsa dan negara melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan sumber 

daya manusia agar dapat memenangkan 

persaingan tersebut, paling tidak dapat 

beradaptasi secara kreatif terhadap 

berbagai perubahan yang terjadi. 

Disamping itu, perubahan kondisi sosial, 

budaya serta berbagai pola 

kecenderungan masyarakat, baik sebagai 

akibat langsung maupun tidak langsung dari tuntutan globalisasi harus 

diantisipasi dan dijadikan bahan pertimbangan dalam mendisain serta 

mengembangkan kurikulum pada berbagai jenis, jenjang, jalur dan satuan 

pendidikan di Indonesia. 

Di samping itu, Indonesia telah memberikan persetujuan tentang 

pendidikan untuk semua (education for all) sebagai bentuk kesepakatan 

internasional, terutama dalam badan UNESCO untuk penyelenggaraan 

C.1 Latar Belakang 

(Perubahan dari 1994 ke 2004) 

C. 

Desentralisasi 

Sistem pemerintahan yang lebih 
banyak memberikan kekuasaan 

kepada pemerintah daerah  
 

Diferensiasi 

Proses, cara, perbuatan 
membedakan 

 

 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas. 

2005 
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pendidikan di semua negara. Salah satu bentuk kesepakatan tersebut adalah 

setiap negara perlu menyelenggarakan pendidikan pada setiap jenis dan jalur 

pendidikan yang bertumpu pada 4 pilar pendidikan, yakni learning to know, 

learning to do, learning to be, dan learning to life together. Kesepakatan ini 

mengisyarakatkan bahwa pelaksanaan pendidikan di Indonesia harus 

mengakomodasi keempat pilar tersebut sehingga hasil dan lulusan pendidikan 

dapat beradaptasi secara kreatif sesuai dengan tuntutan globalisasi.  

Sebagai bagian dari dampak arus globalisasi dan tuntutan internal 

(rakyat Indonesia) pemerintah telah membuat kebijakan otonomi daerah dan 

desentralisasi pendidikan. Kebijakan ini diharapkan akan memberikan ruang 

gerak terjadinya diferensiasi pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai dengan 

kemampuan, keadaan, dan inovasi yang dikembangkan daerah. Upaya ini 

sekaligus menjadi sarana untuk menguji kemampuan bersaing hasil dan 

lulusan lembaga pendidikan antar daerah sebagai bentuk awal dalam 

persaingan regional dan internasional. 

Dengan terbukanya ruang gerak pengembangan pendidikan di 

daerah, maka akan terbuka pula kesempatan masyarakat seluas-luasnya untuk 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap jalur, jenis, jenjang 

dan satuan pendidikan. Untuk itu pemerintah mengeluarkan strategi 

penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. 

Dalam melaksanakan kebijakan ini, setiap sekolah perlu diberikan keleluasaan 

dan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan sendiri secara kreatif 



Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Sekolah    

Hapidin :  Let’s give the best education for children                         53 

 

berbagai bentuk program unggulan di sekolahnya. Dalam konteks ini, setiap 

sekolah diberikan otoritas untuk menyusun program dan proses pendidikan 

yang mengakomodasi kepentingan sekolah yang bersangkutan, karakteristik 

daerah, kebutuhan bersaing pada tataran regional dan internasional. Dengan 

demikian pemerintah akan memberikan perlindungan kepada sekolah-sekolah 

yang mengembangkan berbagai tawaran program pendidikan yang khas sesuai 

dengan keunggulan masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan (Undang-undang Nomor 20 tahun 2003). 

Dengan memberikan pertimbangan pada kondisi tersebut maka 

disain dan pengembangan kurikulum akan mengakomodasi kondisi nyata di 

dalam negeri (internal) dan tuntutan lingkungan masyarakat global. Upaya ini 

dapat dijadikan acuan untuk mempersiapkan sumber daya warga negara 

(warga belajar) Indonesia agar memiliki persiapan menghadapi persaingan 

kerja di dalam dan luar negeri. Untuk itu, penguasaan berbagai pengetahuan, 

kemampuan dan keterampilan merupakan hal yang mendasar dalam 

pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum baru 

harus mengacu pada penguasaan berbagai penguasaan kompetensi hidup 

dalam berbagai dimensi yang luas. Kompetensi harus dikembangkan untuk 

memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, 

pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian dan kerumitan-kerumitan 

dalam kehidupan.  
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Berbagai kondisi tersebut merupakan beberapa kondisi yang 

mendasari perlunya pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi yang 

diterapkan pada berbagai jenis, satuan, jalur dan jenjang pendidikan anak. 

Pengembangan kurikulum ini diharapkan akan memberikan perubahan yang 

mendasar baik dalam penataan proses dan hasil pendidikan, terutama pada 

berbagai lembaga pendidikan anak di Indonesia seperti Kelompok Bermain 

(Play Group), Taman Kanak-kanak, Taman Pengasuhan Anak dan Sekolah Dasar. 

Dari segi proses, kurikulum berbasis kompetensi akan memberikan 

berbagai konsep dasar dan ciri-ciri pendidikan dan pembelajaran pada anak 

dalam hal : 

1. Ketercapaian kompetensi peserta didik. 

2. Berorientasi pada hasil belajar (learning outcome) dan keberagaman 

(differences). 

3. Menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. 

4. Sumber belajar tidak terfokus pada guru tetapi sumber lain yang edukatif.  

5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar. 

Di samping beberapa penciri kurikulum yang berbasis kompetensi 

tersebut, berbagai perubahan mendasar dalam proses penyelenggaraan 

kurikulum dapat dianalisis dari prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan 

kurikulum berbasis kompetensi. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah : 

1. Penghayatan keimanan, nilai dan budi pekerti luhur.  

2. Penguatan identitas nasional. 
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3. Keseimbangan antara pengembangan etika, logika, estetika dan 

kinestetika. 

4. Kesamaan memperoleh kesempatan. 

5. Mengadaptasi abad pengetahuan pengetahuan dan teknologi 

informasi. 

6. Mengembangkan keterampilan hidup (life skill). 

7. Belajar sepanjang hayat. 

8. Berpusat pada anak dengan penilaian berkelanjutan dan 

komprehensif. 

9. Menggunakan konsep integrasi dan kemitraan. 

 

Prinsip-prinsip tersebut akan memperkuat perancangan kegiatan 

pendidikan yang bermutu dalam proses dan hasil. Pada prinsip pertama 

memberikan warna dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang 

mendasarkan diri pada penguasaan dan penghayatan sendi-sendi dasar 

keimanan, pemerolehan nilai dan pengejawantahan budi pekerti luhur (akhlakul 

karimah) dari peserta didik, bukan sekedar mampu mengingat (menghafal) 

hal-hal yang terkait dengan agama dan moralitas.  

Disamping itu, pola kurikulum dan proses pendidikan lama belum 

mengakomodasi sepenuhnya dan kesungguhan mengakomodasi identitas 

nasional (termasuk agama dan budaya) peserta didik sebagai warga negara, 

penganut agama dan bagian dari bangsa Indonesia. Pola pendidikan lama telah 
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memperlihatkan prototipe sebagian 

masyarakat yang brutal, asosial dan 

anarkis serta pelajar yang meniru 

sebagian sifat-sifat tersebut melalui 

berbagai jenis mencontek, membesarkan 

konflik, tawuran, miras dan narkotika.  

Berbagai bentuk permasalahan 

tersebut diharapkan akan dapat diatasi 

dengan kesungguhan menggunakan dan 

mengembangkan berbagai prinsip dasar 

dan proses penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan paradigma 

“competency based curriculum”. Dengan demikian, setiap peserta didik yang 

berada dalam satuan jenis, jalur dan jenjang pendidikan memiliki kompetensi 

standar minimal dalam pemerolehan berbagai keterampilan hidup yang dapat 

diterapkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan dunia kerja. 

 

 

 

 

Berbeda dengan pemahaman dan implementasi isi pendidikan yang 

berwujud materia (pokok bahasan dan sub pokok bahasan) dalam kurikulum 

SD/MI 1994, isi pendidikan dalam kurikulum 2004 berbentuk standar 

C.2 Konsep Dasar ”Isi Pendidikan” 

Prototipe 

Model yang mula-mula (model asli) 
yang menjadi contoh 

 

Asosial  

Tidak mempedulikan kepentingan 
masyarakat 

 

Anarkis 

Penganut paham anarkisme 
(orang yang melakukan tindakan 

kekacauan; pelanggaran 
peraturan atau ketertiban) 

 
 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas. 2005 
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kompetensi. Jika dalam kurikulum 1994, hal pertama yang dipikirkan guru 

dalam proses pendidikan adalah materia (pokok dan sub pokok  bahasan) mana 

yang akan diajarkan pendidik maka dalam kurikulum 2004 pendidik memikirkan 

dan mengorganisasikan standar kompetensi mana yang harus dicapai terlebih 

dahulu dalam suatu proses pendidikan (pembelajaran). Standar kompetensi 

yang dimaksud mencakup kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator 

pencapaiannya. Adapun materi pokok baru dipikirkan setelah standar 

kompetensi yang akan dikuasai anak didik ditetapkan terlebih dahulu. Konsep 

berpikir seperti ini jelas berbeda dengan pola isi pendidikan dalam kurikulum 

SD/MI 1994 yang menetapkan pokok dan sub pokok bahasan terlebih dahulu 

baru tujuan menyampaikan pokok dan sub pokok bahasan tersebut.  

Dalam perspektif kurikulum 2004 (walaupun belum dianggap sebagai 

kurikulum oleh depdiknas sendiri), formulasi isi pendidikan pada setiap mata 

pelajaran atau bidang studi disusun berdasarkan urutan standar kompetensi 

(Kompetensi Dasar, hasil Belajar dan Indikator) yang diestimasi telah disusun 

secara bergradasi (berjenjang) dari kelas 1 sampai dengan kelas 12. Tidak 

dijelaskan secara tersurat dalam naskah kurikulum, pendekatan apa yang 

digunakan dalam penetapan penjenjangan standar kompetensi tersebut. 
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Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK 2004) menawarkan sejumlah 

konsep dasar dalam melaksanakan kegiatan pendidikan (pembelajaran) yang 

dapat dipergunakan pada setiap jalur, jenis, jenjang dan satuan pendidikan. 

Konsep dasar utama yang perlu mendapat kajian adalah konsep tentang 

pendekatan pembelajaran (kegiatan belajar mengajar) dan prinsip-prinsip 

yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Kedua konsep tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Ada sejumlah konsep yang dapat menjadi rujukan penyusunan 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum 2004, 

baik untuk Taman Kanak-kanak maupun Sekolah Dasar. Beberapa konsep yang 

dimaksud termuat dalam pendekatan dan prinsip kegiatan belajar mengajar 

kurikulum 2004, diantaranya adalah: 

 Pendekatan 4 Pilar Pendidikan 

 Pendekatan Inquiri  

 Pendekatan Konstruktivisme 

 Pendekatan Pembelajaran Demokratis 

 Pendekatan Jaringan Pengetahuan 

 

Kegiatan belajar mengajar kurikulum 2004 menggunakan pendekatan 4 pilar 

pendidikan mempunyai maksud bahwa dalam pelaksanaan kurikulum 2004 

menghendaki guru merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

C.3 Konsep Dasar ”Proses Pendidikan” 
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memungkinkan murid tidak hanya belajar untuk sekedar mengetahui tentang 

sesuatu (learning how to know) tetapi kegiatan pembelajaran yang 

membimbing murid dapat melakukan atau menerapkan berbagai hal yang 

diketahui (learning how to do), membentuk dan memiliki sikap atau nilai 

tertentu (learning how to be) dan menggunakan pengetahuan, nilai dan sikap 

dalam berinteraksi dengan orang lain (learning how to live together). 

Penggunaan keempat pilar pendidikan tersebut dalam perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran akan mendukung kehendak kurikulum 

untuk membantu murid mempersiapkan diri memiliki kompetensi yang unggul 

sehingga mampu beradaptasi secara kreatif dengan lingkungannnya, serta 

memiliki berbagai keunggulan kompetitif dan komparatif. 

Pendekatan pembelajaran yang pertama diperkuat dengan 

pendekatan inquiri yang akan membantu murid tidak sekedar memperoleh 

hasil belajar yang optimal melainkan juga memperoleh berbagai keterampilan 

inquri yang dalam berbagai hal ditunjukkan oleh penguasaan keterampilan 

proses. Keterampilan proses akan membantu murid agar proses pemerolehan 

berbagai konsep pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan nilai-nilai 

dilakukannya sendiri melalui sejumlah proses seperti mengamati, mencari, 

menemukan, mengklasifikasi, membedakan, mendiskusikan, menyimpulkan dan 

mengkomunikasikan. Penyediaan sejumlah proses belajar murid tersebut pada 

hakikatnya merupakan cara pandang yang terdapat dalam pendekatan 

konstruktivisme.  
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Pendekatan konstruktivisme menganut suatu pemikiran dan 

pemahaman bahwa kegiatan pendidikan atau pembelajaran merupakan usaha 

atau proses menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang 

memberikan kesempatan pada anak didik untuk mencari, menemukan dan 

membangun sendiri pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang berguna 

dan diperlukan dalam hidupnya. Aliran ini meyakini bahwa setiap anak didik 

mempunyai kemauan dan kesanggupan dalam mencari, menemukan dan 

membangun sendiri pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai. Tugas guru yang 

utama adalah sebagai disainer, motivator dan fasilitator. Sebagai disainer, 

guru bertugas merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan berbagai 

keunggulan model, metode, materi, media dan sumber belajar dari berbagai 

lingkungan yang memungkinkan anak didik belajar secara mandiri. Sebagai 

motivator, guru bertugas untuk membangun kemauan, minat dan perhatian 

anak didik tentang berbagai objek atau peristiwa yang dipelajari. Tugas guru 

sebagai fasilitator adalah menciptakan suasana lingkungan (di dalam dan di 

luar kelas) yang memberikan kemudahan dan kelancaran bagi anak didik untuk 

mencari, menemukan dan membangun sendiri pengetahuan, keterampilan dan 

nilai-nilai. Falsafah dan pengertian tersebut perlu dan harus menjadi rujukan 

bagi guru dalam memilih salah satu model pembelajaran konstruktivisme, baik 

dalam membuat perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran.  

Selain landasan kurikulum, perencanaan pembelajaran dapat ditelaah 

dan dikembangkan berdasarkan acuan model pembelajaran dan konsep teoritik 
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tentang disain pembelajaran atau instructional design.  Pada berbagai model 

pembelajaran biasanya dikemukakan rumusan langkah pembelajaran sesuai 

falsafah dan prinsip yang dianut model pembelajaran yang bersangkutan. 

Perencanaan pembelajaran yang mengacu pada model pembelajaran akan 

dikemukakan pada bab tersendiri. Beberapa acuan model pembelajaran yang 

akan dibahas diantaranya model pengajaran barang sesungguhnya, model 

pembelajaran sentra, model pembelajaran proyek dan model pembelajaran 

simbiotis. Adapun acuan perencanaan pembelajaran sesuai dengan teori disain 

instruksional juga akan mengemukakan beberapa disain instruksional model 

Kemp, model Elly dan model Davis pada bab tersendiri. 

Selain acuan pendekatan pembelajaran di atas yang dijadikan rujukan 

dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, kurikulum 

berbasis kompetensi telah menyediakan sejumlah prinsip dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Sejumlah prinsip yang dimaksud adalah : 

1. Berpusat pada Siswa   

Pembelajaran pada dasarnya merupakan usaha membuat atau 

menjadikan untuk belajar. Hal ini berarti bahwa pusat kegiatan 

pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar harus bertitik tolak atau 

bertumpu pada aktivitas siswa sebagai individu yang belajar. Disamping 

itu, dari sudut perkembangan diketahui bahwa pada masa usia dini dan 

usia sekolah dasar terjadi aktivitas berlebihan (over aktivitas) yang 

merupakan salah satu akibat dari adanya kelebihan tenaga fungsional 
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dalam diri anak. Kondisi ini mengakibat, anak didik biasanya menunjukkan 

berbagai aktivitas yang seolah-olah tidak mengenal lelah. Atas dasar itu 

maka pusat kegiatan belajar mengajar sudah seharusnya berada pada 

anak didik sebagai individu yang membutuhkan berbagai perubahan untuk 

berkembang. Kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada anak didik 

akan menempatkan anak didik sebagai subjek didik yang aktif dalam 

melakukan berbagai perubahan perilaku dan sikapnya.  

Siswa memiliki perbedaan satu sama lain. Siswa berbeda dalam 

minat, kemampuan, kesenangan, pengalaman dan cara belajar. Siswa 

tertentu lebih mudah belajar dengan dengar-baca, siswa lain lebih mudah 

dengan melihat (visual), atau dengan cara kinestetika (gerak). Oleh 

karena itu kegiatan pembelajaran, organisasi kelas, materi pembelajaran, 

waktu belajar, alat belajar, dan cara penilaian perlu beragam sesuai 

dengan karakteristik siswa. KBM perlu menempatkan siswa sebagai subjek 

belajar, motivasi belajar dan latar belakang sosial siswa. KBM perlu 

mendorong siswa untuk mengembangkan bakat dan potensinya secara 

optimal. 

2. Belajar dengan Melakukan 

Prinsip ini didasarkan pada semangat bahwa pendidikan bukan sekedar 

proses pengalihan pengetahuan (transfer of knowledge) sehingga belajar 

hanya sekedar tahu (learning how to know) namun pendidikan atau 

pembelajaran harus mengantarkan dan membimbing anak didik untuk 
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melakukan atau mengimplementasikan berbagai pengetahuan yang dimiliki 

dalam berbagai tindakan yang nyata dan bermakna dalam kehidupan anak 

itu sendiri (learning how to do).  Prinsip ini akan mendorong proses 

kegiatan belajar mengajar untuk membiasakan anak didik melaksanakan 

atau menggunakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang 

diketahuinya dalam praktik kehidupan yang nyata. Dengan demikian, hasil 

belajar tidak hanya diukur dari apa yang diketahui anak didik tetapi juga 

apa yang dapat dilakukan atau ditunjukkan anak. Proses ini akan 

membantu anak memiliki keterampilan, kebiasaan dan kemampuan untuk 

menggunakan berbagai pengetahuan dan nilai-nilai dalam kehidupan 

nyata. 

3. Mengembangkan Kemampuan Sosial 

Kegiatan belajar mengajar seharusnya dapat memberikan sejumlah 

pengalaman nyata pada anak didik melalui berbagai interaksi sosial 

dengan teman sejawatnya dan sumber belajar lain. Pengalaman interaktif 

ini akan membantu anak didik memiliki dan mengembangkan kemampuan 

dan keterampilan sosial.  Pengalaman ini diperlukan agar anak terbiasa 

mengenal dan memahami berbagai perbedaan ide, pandangan atau 

gagasan dengan orang lain. Anak juga akan terbiasa untuk menyusun 

sendiri skema pengertian tentang sesuatu dan mengkomunikasikannya 

pada orang lain. Prinsip ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan 

kelompok, berdiskusi, workshops atau kegiatan proyek. 



Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Sekolah    

Hapidin :  Let’s give the best education for children                         64 

 

4. Mengembangkan Keingintahuan, Imajinasi dan Fitrah Bertuhan 

Kegiatan belajar mengajar harus memberikan kesempatan pada anak 

didik untuk memenuhi keingintahuan pada berbagai hal dalam suatu 

bidang pengembangan atau bidang studi tertentu. Keingintahuan ini akan 

menjadi dasar bagi anak untuk melakukan berbagai aktivitas menyelidiki, 

mengamati, mencari dan menemukan berbagai hal yang sebelumnya tidak 

diketahui. Kondisi akan sangat membantu anak untuk mengembangkan 

imajinasi, terutama mengembangkan berbagai gagasan dan tindakan 

kreatif terhadap suatu hal. Keingintahuan dan imajinasi dapat menjadi 

unsur penopang untuk mewujudkan fitrah anak didik sebagai hamba Tuhan 

(Allah SWT). Fitrah ber-Tuhan merupakan bekal potensi yang diamanahkan 

dan diberikan Tuhan pada setiap anak agar dapat dipelihara dan 

dikembangkan sehingga kelak anak didik menjadi pribadi dewasa yang 

beriman dan bertaqwa pada Tuhan sesuai dengan kaidah yang diajarkan 

dalam agama. 

5. Mengembangkan keterampilan Pemecahan Masalah  

Sejalan dengan prinsip pertama, kegiatan belajar mengajar yang dapat 

memenuhi rasa keingin tahuan anak dapat dirancang dan dikembangkan 

melalui berbagai kegiatan belajar untuk membuat,  menemukan dan 

mencari alternatif untuk memecahkan masalah. Hal ini berati bahwa 

kegiatan belajar mengajar harus memberikan kesempatan pada anak didik 

untuk memilki berbagai keterampilan memecahkan dalam rangka 
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penguasaan bidang studi atau bidang pengembangan tertentu.  

Keterampilan memecahkan masalah juga diperlukan dalam rangka 

mempersiapkan anak didik untuk memasuki dunia kehidupan yang nyata 

sehingga terjadi hubungan yang dekat antara pembelajaran di sekolah 

dengan kehidupan nyata yang dialami anak didik 

6. Mengembangkan Kreativitas Siswa 

Setiap anak didik memiliki potensi kreatif. Potensi ini dapat berkembang 

jika lingkungan memberikan berbagai kesempatan dan alat yang 

mendukung. Lingkungan yang dapat dirancang dengan sengaja dan 

terencana lebih banyak dilakukan dalam seting kegiatan belajar mengajar. 

Oleh karena itu, prinsip ini mengharuskan guru menyediakan dan 

menciptakan lingkungan belajar mengajar yang memberikan kesempatan 

dan bimbingan pada anak didik untuk bersikap dan perilaku kreatif. 

Kegiatan belajar mengajar seperti itu dapat dilakukan melalui berbagai 

upaya seperti membiasakan anak untuk mencari dan menemukan sendiri 

berbagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang berguna dalam 

kehidupannya. Guru juga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

yang memberikan kesempatan pada anak menuangkan gagasan, sikap dan 

tindakannya secara bebas dan bertanggung jawab.  

7. Mengembangkan Kemampuan Menggunakan Ilmu dan Teknologi 

Kegiatan belajar mengajar harus memberikan kesempatan dan fasilitas 

pada anak didik untuk mengenal, memahami dan menggunakan ilmu dan 
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teknologi dalam berbagai aktifitas kehidupan. Upaya ini dapat diwujudkan 

dengan mendekatkan berbagai ilmu pengetahuan yang diajarkan pada 

anak didik dengan kehidupan yang nyata sehingga anak dapat melihat dan 

memahami dengan jelas makna ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

kehidupan masyarakat maupun lingkungan lainnya. Kegiatan belajar 

mengajar dapat dirancang untuk mendorong anak didik menerapkan ilmu 

pengetahuan dan membuat berbagai teknologi sederhana yang dapat 

dimanfaatkan dalam kehidupan anak maupun masyarakat. 

8. Menumbuhkan Kesadaran Sebagai Warga Negara yang Baik 

Anak didik adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan dan 

mengukir pengalaman dan sejarah baru. Sebagai generasi penerus, sudah 

sepantasnya anak didik memperoleh wawasan, pembentukan sikap dan 

perilaku sebagai warga negara yang baik yang memiliki kebanggaan dan 

kepekaan terhadap kondisi geografis, sosial-budaya, sumber daya alam 

dan sumber daya manusia dari bangsa Indonesia. Hal ini memberikan 

isyarat bahwa kegiatan belajar mengajar yang diciptakan guru 

seharusnya dapat memberikan kesempatan pada anak untuk mempelajari 

berbagai potensi dan kelemahan bangsa sehingga dapat membentuk diri 

sebagai warga negara yang tangguh dan bertanggung jawab. Arah 

kegiatan belajar mengajar seperti itu tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pada kegiatan belajar mengajar bidang studi ilmu pengetahuan sosial atau 
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bidang studi sosial tetapi juga menjadi tanggung jawab pada bidang studi 

lain. 

 

 

 

Pembaruan kurikulum akan lebih bermakna bila diikuti oleh perubahan praktik-

praktik pembelajaran di kelas (KBM) yang dengan sendirinya akan mengubah 

praktik-praktik penilaian. Selama ini praktik penilaian di kelas kurang 

menggunakan cara dan alat yang lebih bervariasi. Penilaian lebih diarahkan 

pada penguasaan bahan yang diujikan dalam bentuk tes objektif.  

 

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan kurikulum 1994 diketahui bahwa guru 

mutlak perlu melatihkan siswa untuk:  

 mengungkapkan pemahamannya dengan kalimat sendiri, baik lisan 

maupun tulis; 

 menyatakan gagasan khususnya dalam bentuk gambar, grafik, 

diagram atau simbol-simbol lainnya; 

 mengembangkan ketrampilan fungsional (sosial, proses, praktis, dan 

sebagainya) dalam berinteraksi dengan lingkungan fisik maupun 

sosial; 

 menggunakan lingkunan (alam, sosial, dan budaya) sebagai sumber 

dan media belajar; dan  

C.4 Konsep Dasar ”Penilaian Pendidikan” 
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 khusus dalam pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris perlu 

menugaskan siswa untuk membuat laporan penelitian, ringkasan dan 

tulisan. 

 

Penilaian berbasis kelas (PBK) merupakan salah satu komponen dalam 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Penilaian Berbasis Kelas (PBK) 

dilakukan untuk memberikan keseimbangan pada ketiga ranah kognitif, afektif, 

fan psikomotorik dengan menggunakan berbagai bentuk dan model penilaian 

secara resmi maupun tidak resmi dengan berkesinambungan. PBK ini 

diharapkan bermanfaat untuk memperoleh keutuhan gambaran (profile) 

prestasi dan kemajuan belajar siswa. Makalah ini akan menjelaskan pengertian, 

tujuan, fungsi dan prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas; pelaksanaan 

penilaian dan pelaporan dan contoh alat-alat permainan.  

A. Pengertian 

Penilaian Berbasis Kelas (PBK) merupakan suatu proses 

pengumpulan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa 

dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, 

bukti-bukti otentik, akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. PBK 

mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar yang dikemukakan 

melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai 

disertai dengan peta kemajuan belajar siswa dan pelaporan.  

Penilaian ini dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan belajar 
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mengajar oleh karena itu disebut penilaian berbasis kelas (PBK). PBK dilakukan 

dengan pengumpulan kerja siswa (portofolio), hasil karya (produk), penugasan 

(proyek), kinerja (performance) dan tes tertulis (paper and pencil). Guru 

menilai kompetensi dan hasil belajar siswa berdasarkan level pencapaian 

prestasi siswa.  

 

Hasil PBK berguna untuk:  

 Umpan balik bagi siswa dalam mengetahui kemampuan dan 

kekurangannya sehingga menimbulkan motivasi untuk memperbaiki 

hasil belajaranya. 

 Memantau kemajuan dan mendiagnosis kemampuan belajar siswa  

 Memberikan masukan kepada guru untuk memperbaiki program 

pembelajarannya di kelas.  

 Memungkinkan siswa mencapai kompetensi yang telah ditentukan 

walaupun dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda 

 Memberikan informasi yang lebih komunikatif kepada masyarakat 

tentang efektivitas pendidikan 

 

B. Penilaian Berbasis Kelas sebagai Bagian dari Penilaian Pendidikan  

Penilaian berbasis kelas menggunakan arti penilaian sebagai 

assesment yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dan 

mengefektifkan informasi tentang hasil belajar siswa pada tingkat kelas 
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selama dan setelah kegiatan belajar mengajar (KBM). Data atau informasi dari 

penilaian berbasis kelas merupakan salah satu bukti yang dapat digunakan 

untuk mengukur keberhasilan suatu program pendidikan.  

Evaluasi merupakan penilaian keseluruhan program substansi 

pendidikan termasuk kurikulum dan penilaian (assesment) dan 

pelaksanaannya, pengadaan dan peningkatan kemampuan guru, pengelolaan 

(manajemen) pendidikan dan reformasi pendidikan secara keseluruhan. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa PBK merupakan bagian dari evaluasi 

pendidikan karena lingkup evaluasi pendidikan lebih luas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan informasi dapat dilakukan dalam suasana resmi 

maupun tidak resmi, di dalam atau di luar kelas, menggunakan waktu khusus 

misalnya untuk penilaian aspek sikap/nilai dengan tes atau non tes atau 

terintegrasi dalam seluruh kegiatan belajar mengajar (di awal, tengah, akhir). 

Di sekolah sering digunakan istilah tes untuk kegiatan PBK dengan alasan 

Evaluasi 

PBK 

Gb. 1: PBK sebagai bagian dari evaluasi 
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kepraktisan karena tes sebagai alat ukur sangat praktis digunakan untuk 

melihat prestasi siswa dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditentukan. 

  

C. Penilaian Berbasis Kelas sebagai Komponen KBK (Kurikulum 

Berbasis Kompetensi) 

Berkenaan dengan masalah penilaian, sekolah hendaknya melaksanakan 

kegiatan sebagai berikut: 

 Mengembangkan dan melaksanakan program-program pembelajaran yang 

berpusat pada siswa untuk mencapai tamatan yang kompeten.  

 Menggunakan acuan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

 Memantau kemajuan belajar siswa secara individual dan merencanakan 

perbaikannya.  

 Menilai dan melaporkan pencapaian belajar siswa secara individual. 

 Melaporkan kinerja sekolah dan menunjukkan pertanggung- jawabannya 

kepada masyarakat.  

 Mengembangkan dan melaksanakan pendekatan penilaian sekolah 

seutuhnya yang didasarkan pada kriteria seperti tercantum pada 

Kurikulum Berbasis Kompetensi dan diketahui oleh siswa dan orang tua 

atau wali. 

 Mengembangkan dan  melaksanakan prosedur untuk melaporkan pada 

orangtua/wali tentang kemajuan belajar siswa secara individual dengan 

cara sebagai berikut:  
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o Dikembangkan melalui konsultasi dengan komunitas sekolah 

(termasuk dewan pendidikan dan komite sekolah) 

o Menyediakan infromasi pencapaian hasil belajar siswa secara 

teratur 

o Menggunakan berbagai jenis informasi termasuk laporan tentang 

hasil belajar (raport) semua lingkup aspek pembelajaran yang 

menggambarkan tingkat kemajuan belajar dan prestasi siswa.  

 

D. Tujuan dan Fungsi Penilaian Berbasis Kelas 

Penilaian Berbasis Kelas (PBK) secara umum bertujuan untuk 

memberikan penghargaan terhadap pencapaian belajar siswa dan 

memperbaiki program dan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, PBK 

menekankan pencapaian hasil belajar siswa sekaligus mencakup seluruh 

proses mengajar dan belajar melalui kegiatan PBK yang menilai karaktersitik 

siswa, metode mengajar dan belajar, pencapaian kurikulum, alat atau bahan 

belajar dan administrasi sekolah.  

Secara rinci tujuan Penilaian Berbasis Kelas adalah untuk memberikan:  

a. Informasi tentang kemajuan belajar siswa secara individual. 

b. Informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan belajar lebih 

lanjut.  

c. Informasi yang dapat digunakan guru dan siswa untuk mengetahui tingkat 

kemampuan siswa 
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d. Motivasi belajar siswa dengan cara memberikan informasi tentang 

kemajuannya  

e. Informasi semua aspek kemajuan setiap siswa dan pada gilirannya guru 

dapat membantu pertumbuhannya secara efektif  

f. Bimbingan yang tepat untuk memiliki sekolah atau jabatan yang sesuai 

dengan ketrampilan,  minat dan kemampuannya.  

  

E. Fungsi 

Adapun fungsi penilaian berbasis kelas bagi siswa dan bagi guru adalah untuk 

membantu: 

a. Siswa dalam mewujudkan dirinya dengan mengubah atau 

mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih baik dan maju; 

b. Siswa mendapat kepuasan atas apa yang telah dikerjakannya; 

c. Guru untuk menetapkan apakah metode mengajar yang digunakan telah 

memadai; 

d. Guru membuat pertimbangan dan keputusan administrasi. 

 

F. Prinsip-prinsip Penilaian Berbasis Kelas 

1)  Prinsip Umum  

Penilaian harus diarahkan agar memenuhi prinsip-prinsip penilaian 

sebagai berikut:  
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a. Valid  

b. Mendidik 

c. Berorientasi pada kompetensi  

d. Adil dan objektif  

e. Terbuka 

f. Berkesinambungan  

g. Menyeluruh  

h. Bermakna 

2) Prinsip Khusus  

a. Apapun jenis penilaian harus memungkinkan adanya kesempatan 

yang terbaik bagi siswa untuk menunjukkan apa yang mereka 

ketahui dan pahami serta mendemonstrasikan kemampuannya.  

b. Setiap guru harus mampu melaksanakan prosedur PBK dan 

pencatatan secara tepat. 

 

Implikasi dari prinsip ini adalah:  

a. prosedur PBK harus dapat diterima oleh guru dan dipahami secara jelas. 

b. Prosedur PBK dan catatan harian hasil belajar siswa hendaknya mudah 

dilaksanakan sebagai bagian dari KBM dan tidak harus mengambil waktu 

yang berlebihan.  

c. Catatan harian harus mudah dibuat, jelas, mudah dipahami dan 

bermanfaat untuk perencanaan pembelajaran.  
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d. Menggunakan informasi yang diperoleh untuk menilai semua pencapaian 

belajar siswa dengan berbagai cara.  

G. Acuan Penilaian Berbasis Kelas 

Acuan yang digunakan dalam penilaian hasil belajar dapat 

menggunakan dua kriteria yaitu kriteria mutlak atau penilaian acuan patokan 

(PAP) dan kriteria kreatif  atau penilaian acuan norma (PAN).  Penilaian acuan 

patokan sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar 

sebab siswa diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan dan 

hasil belajar siswa dapat diketahui derajat pencapaiannya. Pada penilaian 

acuan norma, keberhasilan siswa ditentukan oleh kelompoknya.  

Penilaian kompetensi dalam PBK meliputi penilaian kompetensi dasar 

mata pelajaran, kompetensi rumpun pelajaran, kompetensi lintas kurikulum, 

penilaian kompetensi tamatan dan kompetensi keterampilan hidup. Penilaian 

juga mencakup ketiga ranah pembelajaran yakni ranah kognitif, psikomotorik 

dan afektif. 

 

H. Penilaian Kompetensi Dasar Bidang Pengembangan 

Kompetensi dasar dirumuskan dengan menggunakan kata kerja yang 

operasional dan non-operasional tergantung dari karakteristik bidang 

pengembangan serta ruang lingkup materi. Contoh-contoh kata kerja yang 

dapat dipergunakan adalah menafsirkan, menganalisis, mengevaluasi, 
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membandingkan, mendemonstrasikan dan mendeskripsikan. Contoh kata kerja 

yang tidak operasional antara lain mengetahui, memahami, mengenal.  

Kompetensi dasar masih bersifat umum dalam kata kerja yang 

digunakan dan ruang lingkup materi yang hendak dicapai. Untuk mengukur 

pencapaian kompetensi dasar, digunakan sejumlah hasil belajar yang 

tercantum dalam buku Kurikulum dan Hasil Belajar Mata Pelajaran. Setiap butir 

kompetensi dasar dalam buku Kurikulum dan Hasil Belajar Mata Pelajaran 

dijabarkan menjadi satu (1) atau lebih butir hasil belajar. Cakupan materi dan 

kompetensi pada hasil belajar lebih sempit dibanding pada kompetensi dasar. 

Kata kerja yang digunakan pada hasil belajar mata pelajaran harus operasional 

misalnya menghitung, membedakan, menafsirkan dan menunjukkan. Kata kerja 

pada kompetensi dasar dapat digunakan pada hasil belajar namun cakupan 

materinya lebih sempit.  

 

I. Penilaian Kompetensi Rumpun Pelajaran 

Kompetensi rumpun pelajaran merupakan pernyataan tentang 

pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak yang seharusnya dicapai setelah siswa 

menyelesaikan rumpun pelajaran tertentu.  

Buku Kurikulum dan Hasil Belajar menyajikan seperangkat hasil 

belajar dengan standar yang cukup memadai dan tervalidasi. Standar 

dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti dan mengandung informasi 
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tentang kinerja siswa. Standar dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti 

dan mengandung informasi tentang kinerja siswa. Standar harus dapat diukur 

untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi guru dan tenaga kependidikan 

lainnya, siswa, orang tua, dan para pengambil keputusan atau penyusun 

kebijakan yang tepat dan terencana. Standar merupakan dasar dari penilaian 

berbasis kelas sekolah-sekolah Indonesia.  

 

J. Penilaian Kompetensi Lintas Kurikulum 

Kompetensi Lintas Kurikulum merupakan kompetensi yang perlu 

dicapai melalui seluruh rumpun pelajaran dan kurikulum. Kompetensi lintas 

kurikulum merupakan pernyataan tentang pengetahuan, ketrampilan, sikap dan 

nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang 

mencakup kecakapan belajar sepanjang hayat dan ketrampilan hidup yang 

harus dimiliki. Hasil belajar dari kompetensi lintas kurikulum ini perlu dicapai 

melalui pembelajaran-pembelajaran dari semua rumpun pelajaran.  

Kompetensi lintas kurikulum yang diharapkan dikuasai siswa adalah sebagai 

berikut:  

1. Menjalankan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab terutama 

dalam menjamin perasaan aman dan menghargai sesama. 

2. Menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang 

lain.  
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3. Memilih, memadukan dan menerapkan konsep-konsep dan teknik-teknik 

numerik dan spasial serta mencari dan menyusun pola, struktur dan 

hubungan. 

4. Menemukan pemecahan masalah-masalah baru berupa prosedur maupun 

produk teknologi melalui penerapan dan penilaian pengetahuan, konsep, 

prinsip dan prosedur yang telah dipelajari; serta memilih, 

mengembangkan, memanfaatkan, mengevaluasi dan mengelola teknologi 

komunikasi/informasi.  

5. Berpikir kritis dan bertindak secara sistematis dalam setiap pengambilan 

keputusan. 

6. Berwawasan kebangsaan global, terampil serta aktif berpartisipasi dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi dengan pemahaman 

terhadap nilai-nilai dan konteks budaya, geografi dan sejarah. 

7. Berperadaban, berbudaya dan bersikap religius, bercita rasa seni, susial 

serta kreatif. 

8. Berpikir terarah/terfokus, berpikir lateral, memperhitungkan peluang dan 

potensi serta luwes untuk menghadapi berbagai kemungkinan.  

9. Percaya diri dan komitmen dalam bekerja baik secara mandiri maupun 

bekerja sama.  
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K. Penilaian Kompetensi Tamatan 

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, kompetensi yang 

diharapkan dimiliki oleh lulusan atau tamatan sekolah dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

a. Berkenaan dengan aspek afektif, siswa memiliki keimanan dan ketakwaan 

terhadap Tuhan YME sesuai dengan ajaran agama masing-masing yang 

tercermin dalam perilaku sehari-hari; memiliki nilai-nilai etika dan 

estetika, serta mampu mengamalkan dan mengekspresikannya dalam 

kehidupan sehari-hari; memiliki nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan 

humaniora serta menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara dalam lingkup nasional maupun global. 

b. Berkenaan dengan aspek kognitif, menguasai teknologi dan kemampuan 

akademik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  

c. Berkenaan dengan aspek psikomotorik, memiliki ketrampilan 

berkomunikasi, kecakapan hidup dan mampu beradaptasi dengan 

perkembangan lingkungan sosial, budaya dan lingkungan alam baik lokal, 

regional maupun global; memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang 

bermanfaat untuk melaksanakan tugas/ kegiatan sehari-hari.  

 

L. Penilaian Pencapaian Keterampilan Hidup 

Pengembangan kertampilan hidup berpijak pada pemikiran bahwa 

hasil belajar merupakan penguasaan berbagai kompetensi dasar, rumpun 
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pelajaran, kompetensi lintas kurikulum dan kompetensi tamatan, juga berupa 

ketrampilan hidup yang diperoleh melalui berbagai pengalaman belajar. Hasil 

samping yang positif atau bermanfaat ini disebut juga nurturant effects. 

Sehubungan dengan itu, penilaian terhadap ketrampilan hidup tersebut perlu 

dilakukan. Perlu dinilai seberapa jauh – melalui pengalaman belajar yang telah 

dilaksanakan – siswa telah memiliki kecakapan hidup yang sesuai dengan 

kebutuhannya untuk bertahan dan berkembang dalam kehidupannya di 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.  

 

Jenis-jenis keterampilan hidup yang perlu dinilai antara lain: 

1. Keterampilan diri (ketrampilan personal)  

 Penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan YME  

 Motivasi berprestasi  

 Komitmen  

 Percaya diri  

 Mandiri  

2. Keterampilan berpikir rasional  

 Berpikir kritis dan logis  

 Berpikir sistematis 

 Terampil menyusun rencana secara sistematis 

 Terampil memecahkan masalah secara sistematis 
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3. Keterampilan sosial  

 Ketrampilan berkomunikasi lisan/tulisan 

 ketrampilan bekerja sama, kolaborasi, lobi  

 ketrampilan berpartisipasi 

 ketrampilan mengelola konflik 

 ketrampilan mempengaruhi orang lain 

4. Keterampilan akademik 

 Ketrampilan merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil 

penelitian ilmiah. 

 ketrampilan membuat karya tulis ilmiah 

 ketrampilan mentransfer dan mengaplikasikan hasil-hasil penelitian 

untuk memecahkan masalah, baik berupa proses maupun produk.  

5. Keterampilan vokasional  

 Ketrampilan menemukan algoritmhe, model, prosedur  untuk 

mengerjakan suatu tugas 

 ketrampilan melaksanakan prosedur  

 ketrampilan mencipta produk dengan menggunakan konsep, prinsip, 

bahan, dan alat yang telah dipelajari.  

 

M. Ranah yang Dinilai  

Penilaian otentik perlu dilakukan terhadap keseluruhan kompetensi 

yang telah dipelajari siswa melalui kegiatan pembelajaran. Ditinjau dari 
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dimensi kompetensi yang ingin dicapai, ranah yang perlu dinilai meliputi ranah 

kognitif, psikomotor dan afektif.  

1. Ranah Koginitif  

Kompetensi ranah kognitif meliputi tingkatan menghafal, memahami, 

mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi.  

2. Ranah Psikomotor  

Berkenaan dengan psikomotor, kompetensi yang dicapai meliputi 

tingkatan gerakan awal, semi rutin, gerakan rutin.  

3. Ranah Afektif  

Berkenaan dengan ranah afektif, ada dua hal yang perlu dinilai, yaitu (1) 

kompetensi afketif dan (2) sikap dan minat siswa terhadap mata pelajaran 

dan proses pembelajaran. Kompetensi afektif yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran meliputi tingkatan pemberian respon, apresiasi, penilaian 

dan internalisasi. 

 

N. Bentuk Penilaian dan Bentuk Tagihan 

Untuk memperoleh data dan informasi sebagai dasar penentuan tingkat 

keberhasilan siswa dalam penguasaan kompetensi dasar diperlukan adanya 

tagihan-tagihan. Setiap jenis tagihan memerlukan seperangkat alat penilaian. 

Misalnya, untuk mengetahui penguasaan ranah kognitif oleh siswa melalui tes 

lisan dan perbuatan, sedangkan untuk mengukur ranah psikomotor dilakukan 
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tes perbuatan berupa tes perbuatan dan observasi. Adapun alat penilaian yang 

dapat dipergunakan adalah :  

1. Alat penilaian berbentuk tes.  

a. Tes untuk mengukur ranah kognitif  

b. Tes untuk mengukur ranah psikomotor 

  Tes paper and pencil 

  Tes identifikasi  

  Tes simulasi  

2. Alat penilaian berbentuk non tes 

 

O. Lingkup Penilaian Hasil Belajar 

Indikator hasil belajar dapat digunakan sebagai dasar penilaian 

terhadap siswa dalam mencapai pembelajaran dan kinerja yang diharapkan. 

Indikator hasil belajar merupakan uraian kemampuan yang harus dikuasai 

siswa dalam berkomunikasi secara spesifik serta dapat dijadikan untuk menilai 

ketercapaian hasil pembelajaran. Siswa diberi kesempatan untuk 

menggunakan ketrampilan, pengetahuan atau sikap yang sudah mereka 

kembangkan selama pembelajaran dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

sudah ditentukan. Selama proses ini, guru dapat menilai apakah siswa telah 

mencapai suatu hasil belajar yang ditunjukkan dengan pencapaian beberapa 

indikator dari hasil belajar tersebut. Apabila hasil belajar siswa telah 
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direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak maka siswa tersebut 

telah mencapai suatu kompetensi.  

Penilaian yang dilakukan perlu memberikan cukup perhatian terhadap 

aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan ketrampilan (psikomotor) 

secara seimbang. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan 

PBK adalah sebagai berikut:  

a. Penilaian aspek kognitif dilakukan setelah siswa mempelajari satu 

komptensi dasar yang harus dicapai, akhir dari semester dan jenjang 

satuan pendidikan.  

b. Penilaian terhadap aspek afektif yang dilakukan selama berlangsungnya 

kegiatan belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kelas.  

c. Penilaian terhadap aspek psikomotor dilakukan selama berlangsungnya 

proses kegiatan belajar mengajar.  

 

P. Pengumpulan dan Pencatatan Kemajuan Hasil Belajar 

Tujuan utama kegiatan penilaian adalah untuk mengetahui apakah 

kompetensi dasar yang seharusnya dicapai dalam serangkaian pembelajaran 

sudah dikuasai siswa atau belum. Oleh karena itu, untuk menentukan ketepatan 

aspek yang hendak diukur untuk suatu kompetensi perlu disusun prosedur 

penilaian yang biasanya dituangkan dalam kisi-kisi pengukuran: (a) 

menetapkan aspek yang hendak diukur, (b) alat penilaian, seperti tes prestasi 

belajar, pengukuran dokumen (c) menentukan teknik pengukurannya, seperti 
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tes tertulis, lisan, perbuatan, dan (d) bentuk soal beserta pedoman 

penyekorannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram alur: Prosedur pengumpulan bukti dan informasi pencapaian KD 

 

 

Dengan demikian, PBK untuk KBK hendaknya mencirikan hal-hal sebagai 

berikut:  

a. Menggeser tujuan penilaian dari  keperluan untuk klasifikasi siswa 

(diskriminasi) ke pelayanan individual siswa dalam mengembangkan 

kemampuannya (diferensiasi). 

b. Menggunakan penilaian yang berpatokan pada acuan (penilaian acuan 

patokan) daripada norma (penilaian acuan norma). 

c. Menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan yang tercantum 

dalam kurikulum karena kompetensi dasar yang dirumuskan dalam 

kurikulum menjadi acuan utama. 

Bukti Kinerja dari:  

 Pengamatan di tempat 

kegiatan  

 Kumpulan contoh hasil  

 Portofolio  

 Simulasi (tes 

kompetensi, tes 

ketrampilan, proyek/ 

tugas) 

Bukti/ informasi dari hasil 

belajar sebelumnya 

(laporan, rancangan, hasil 

karya siswa, dokumen dan 
sumber lain) 

Bukti Tambahan, 

dari:  

 Pertanyaan lisan  

 Tulisan terbuka 

(ringkas, panjang, 

esai, dan 

sebagainya) 

 Tes pilihan ganda, 

dan sebagainya  

Kompetensi, Indikator 

dan Kriteria Penilaian 
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d. Menggunakan keseimbangan teknik dan alat penilaian termasuk tes 

tertulis  (kertas dan pensil)  

e. Memberikan informasi yang lebih lengkap dan mudah dipahami 

tentang profil kompetensi siswa  

f. Memanfaatkan berbagai cara dan prosedur penilaian dengan 

menerapkan berbagai pendekatan dan metode belajar termasuk 

pendekatan dan metode belajar termasuk pendekatan aktif yang 

dapat mengoptimalkan pengembangan kepribadian, kemampuan 

bernalar dan bertindak.  

 

Contoh Kerangka Penilaian Praktik  

No Kemampuan Rincian 
Teknik 

Pengukuran 
1 Penggunaan atau 

pengungkapan 
simbol  dan grafik.  

Membaca informasi dari 
grafik, daftar, diagram, 
dan sebagainya. 
Menyatakan informasi 
dalam bentuk grafik, 
diagram, dan sebagainya. 

Tes tertulis 

2 Menggunakan alat 
dan bahan  

Menggunakan alat 
pengukur  
Menaksir kuantitas/ 
besaran fisik 
Mengikuti instruksi kerja 
praktek 

Tes praktik 
kelompok  

3 Pengamatan  Melakukan pengamatan, 
pencatatan dan 
menafsirkan 

Tes praktik 
kelompok  

4 Interpretasi dan 
menerapkan  

Menginterpretasikan 
infromasi yang tersaji. 
 

Tes tertulis 
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5 Merencanakan 
penyelidikan 

Merancang bagian-
bagian penyelidikan  
Merancang penyelidikan 
lengkap. 

Tes tertulis  

6 Kinerja 
penyelidikan 

Melaksanakan 
penyelidikan lengkap.  

 

 

Q. Pengambilan Keputusan Hasil Belajar 

Ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mencatat atau 

merekam dan menentukan hasil belajar siswa yaitu: (1) kriteria untuk menilai 

hasil belajar, (2) pilihan untuk mengambil keputusan terhadap hasil belajar 

siswa dan (3) jenis-jenis hasil pengambilan keputusan. 

1. Kriteria untuk menilai hasil belajar  

Kriteria diperlukan untuk menentukan pencapaian indikator hasil belajar 

yang sedang diukur. Dalam pengembangan kriteria untuk menentukan 

kualitas respon siswa, perlu menggunakan sejumlah pertimbangan 

penting.  

 Kriteria harus meluas tetapi tidak memakan waktu sehingga sulit 

dilaksanakan.  

 Dapat dipahami dengan jelas oleh siswa, orang tua dan guru 

 Mencerminkan keadilan tidak merefleksikan variabel yang bias 

latar belakang budaya, sosial ekonomi, ras, gender.  
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2. Pengambilan keputusan terhadap hasil belajar siswa  

Keputusan penilaian terhadap suatu hasil belajar bermanfaat untuk 

membantu siswa merefleksikan apa yang mereka ketahui, bagaimana 

mereka belajar, dan mendorong tanggung jawab dalam belajar.  

3. Jenis-jenis hasil pengambilan keputusan  

Keputusan tentang suatu penilaian perlu dibuat dengan skala rating untuk 

keseluruhan indikator pencapaian dan tergambarkan dalam sebuah skor 

tunggal yang dirujuk sebagai pertimbangan final. Pertimbangan dibuat 

dengan skala rating yang mengalokasi skor ke aspek yang berbeda pada 

pencapaian yang dirujuk sebagai pertimbangan analitis dan diagnostik 

yang tergantung pada cara mengelompokkan aspek hasil belajar dan 

tujuan penilaian.  

 

Tes yang digunakan dalam penilaian beracuan kriteria kadangkala 

dirancang untuk menghasilkan satu angka untuk tiap sasaran dan tidak hanya 

satu angka untuk setiap satu pencapaian tujuan. Misalnya, tiap indikator diukur 

dengan 5 soal.  

 

Angka jenis tes ini biasanya dikonversikan menjadi nilai dengan 

menggunakan cara berikut:  

a. sebuah daftar periksa (check-list) yang menunjukkan sasaran, 

ketrampilan, atau kemampuan yang telah dikuasai oleh siswa  
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b. nilai didefinisikan sebagai presentase sasaran yang sudah dicapai siswa. 

Misalnya, pencapaian siswa antara 80-100% dari sasaran dikategorikan 

sebagai “mampu”, 60-80% dikategorikan “hampir mampu” dan 0-60% 

disebut “tidak mampu”.  

 

Beberapa contoh konkret tentang kriteria dan bobotnya dapat dilihat pada 

contoh berikut:  

Skor 

Kemampuan/ ketrampilan yang dinilai 

Kemampuan mengorganisasi 

tugas, kerja, atau kegiatan 

Ketepatan Melaksanakan 

Tugas 

5 Siswa mempunyai pemahaman 
yang jelas tentang maksud 

tugas yang diberikan. Ia 
mampu mengorganisasikan 
tugas dengan cara yang logis 
sesuai dengan perintah yang 

diberikan.  

Siswa mengamati, mengukur, 
mencatat dan melakukan 

kegiatan-kegiatan lainnya 
dengan benar dan aman. 

4 Siswa membutuhkan sedikit 
bantuan untuk memahami 

tujuan kegiatan, tugas atau 
percobaan.  
Ia mampu mengikuti instruksi 
tapi membutuhkan beberapa 

bantuan dalam 
mmengembangkan prosedur 
kerja/ kegiatan logis 

Pengamatan, pengukuran, dan 
hasil kegiatan lainnya 

umumnya memuaskan tapi 
masih ada kesalahan dalam 
ketepatan mencatat atau 
membahas. 

3 Siswa membutuhkan bantuan 
secukupnya untuk memahami 
tujuan kegiatan, tugas atau 
percobaab serta dalam 

mengorganisasikan kerjanya.  

Siswa banyak melakukan 
kesalahan, baik pencatatan dan 
ketepatan dalam pencatatan 
ataupun hasil kerja lainnya. 
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Ia mampu mengikuti 

tugas/instruksi jika diberikan 
sejumlah bantuan berarti. 

2 Siswa banyak tergantung pada 

bantuan dan dukungan agar 
mampu memahami tujuan 
tugas/ kegiatan yang diberikan 
dan melakukannya. Bantuan 

tetap dibutuhkan walaupun 
dalam instruksi yang 
sederhana. 

Ketidaktepatan dalam 

pengamatan, pengukuran atau 
unsur-unsur hasil kerja 
lainnya. Banyak pengamatan/ 
unsur-unsur bahasan luput 

diamati atau tidak dicatat/ 
dibahas/ dikerjakan. 

1 Tidak memahami tujuan 
kegiatan, tugas atau percobaab 
yang diberikan serta tidak 
mampu melaksanakan 

walaupun dengan bantuan.  
Siswa tidak mampu mengikuti 
instruksi dari tugas yang 
diberikan. 

Pengamatan, pengukuran atau 
unsur-unsur hasil kerja lainnya 
tidak benar atau relevan 
dengan tugasnya.  

 

R. Penyajian Hasil Penilaian 

Ada empat bentuk penilaian yang dapat dipergunakan guru untuk menilai 

prestasi belajar siswa. Keempat bentuk penilaian itu adalah sebagai berikut:  

1. Penilaian dengan menggunakan angka. Artinya hasil yang diperoleh siswa 

disajikan dalam bentuk angka. Rentangan yang digunakan misalnya 1  s.d. 

10 atau 1 s.d. 100. 

2. Penilaian dengan menggunakan kategori. Artinya hasil yang diperoleh 

siswa disajikan dalam bentuk kategori, misalnya: baik, cukup, sudah 

memahami, cukup memahami, belum memahami. 
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3. Penilaian dengan menggunakan uraian atau narasi. Artinya hasil yang 

diperoleh siswa dinyatakan dengan uraian atau penjelasan misalnya: perlu 

bimbingan serius; keaktifan kurang, perlu pendalaman materi tertentu 

atau siswa dapat membaca dengan lancar.  

4. Penilaian dengan menggunakan kombinasi. Artinya hasil yang diperoleh 

siswa disajikan dalam bentuk kombinasi angka, kategori, dan uraian atau 

narasi.  

 

S. Laporan sebagai Akuntabilitas Publik 

Proses pelaporan penilaian hasil belajar merupakan satu tahapan 

dari serangkaian proses pendidikan di sekolah yang harus dilalui. Pada 

pelaksanannya, pelporan harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:  

a. Konsisten dengan pelaksanaan penilaian di sekolah. 

b. Memuat rincian hasil belajar siswa berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan dan dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi 

pengembangan siswa. 

c. Menjamin orangtua akan informasi permasalahan anak dalam belajar. 

d. Mengandung berbagai cara dan strategi berkomunikasi. 

e. Memberikan infromasi yang benar, jelas, komprehensif, dan akurat.  

 

Laporan kemajuan siswa (atau sering disebut raport) selama ini 

disajikan secara kuantitatif sehingga kurang mampu dipahami maknanya. 
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Apabila seorang siswa mendapat nilai 6 pada mata pelajaran IPA, baik siswa 

maupun orang tua sulit menafsirkan berapakan nilai biologi dan fisika yang 

diperoleh siswa.  

Pada umumnya, orang tua menginginkan isi laporan yang dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana siswa belajar di sekolah: secara akademik, fisik, sosial, dan 

emosionalnya? 

2. Sejauhmana siswa berpartisipasi dalam kegiatan di sekolahnya? 

3. Kemampuan apa yang telah diperoleh siswa selama kurun waktu belajar 

tertentu? 

4. Apakah hasil belajar siswa cukup baik? 

5. Sejauhmana peningkatan kemampuan siswa dalam kurun waktu tertentu? 

6. Apa yang harus orangtua lakukan untuk membantu dan mengembangkan 

siswa lebih lanjut?  

Laporan penilaian hasil belajar atau umumnya disebut laporan kemajuan siswa 

dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu laporan prestasi dalam mata 

pelajaran dan laporan pencapaian. 

1. Laporan Prestasi Mata Pelajaran 

Laporan prestasi mata pelajaran berisi informasi tentang pencapaian 

kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Pada masa lalu 

hasil belajar siswa dalam tiap mata pelajaran dilaporkan dalam bentuk 

angka. Bagi siswa atau orangtua, angka ini kurang memberi informasi  
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tentang kompetensi dasar dan pengetahuan apa yang telah dimiliki siswa. 

Dengan demikian, siswa, orangtua dan sekolah sulit menentukan jenis 

bantuan apa yang perlu diberikan kepada siswa agar memiliki kemampuan 

dasar dan pengetahuan yang telah ditetapkan.  

 

Laporan prestasi mata pelajaran hendaknya menjamin orang tua 

untuk dapat mengetahui hasil belajar anaknya dalam menguasai kompetensi 

mata pelajaran tertentu dan tingkat ketuntasannya. Sebaliknya, orang tua 

dapat membaca catatan guru tentang pencapaian kompetensi tertentu sebagai 

masukan kepada siswa dan orangtuanya untuk membantu meningkatkan 

kinerjanya. Laporan prestasi siswa dalam mata pelajaran dapat berupa format 

seperti pada contoh berikut:  

No Kemampuan Dasar 
Nilai 

Deskripsi Pencapaian 
A B C D E 

1        
2        
3        
4        
5        

Contoh Kompetensi (contoh): 

 

Siswa menunjukkan kemahiran dalam …… tetapi memerlukan bantuan 

khususnya dalam hal …….. 

Secara umum siswa telah berhasil menguasai ……. dari ….. kompetensi.  
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2. Laporan Pencapaian  

Laporan pencapaian merupakan laporan yang menggambarkan kualitas 

pribadi siswa sebagai internalisasi dan kristalisasi setelah siswa belajar 

melalui berbagai kegiatan baik intra maupun ekstra kurikuler dalam kurun 

waktu satu semester.  

 

T. Manfaat Laporan Hasil Belajar 

1) Diagnosis Hasil Belajar Siswa 

Penilaian hasil belajar direncanakan secara terus menerus dan 

berkesinambungan. Oleh karena itu harus ada rekaman tingkat kemajuan 

siswa untuk mengikuti perkembangan belajarnya. Mengingat bahwa ciri 

kurikulum adalah berbasis kompetensi maka tiap kompetensi dasar 

sebagai kemampuan minimal harus dicapai oleh semua siswa. Sebagian 

besar siswa akan dengan mudah mencapai kemampuan dasar tersebut 

dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemungkinan sebagian kecil siswa 

akan ada yang mampu mencapai kemampuan dasar tersebut lebih cepat 

dibandingkan siswa normal dan ada pula yang membutuhkan waktu lebih 

lama daripada siswa yang lain.  

2) Prediksi masa depan siswa  

Hasil penilaian kemajuan belajar siswa perlu dianalisis oleh tiap guru 

mata pelajaran untuk mengetahui pada aspek-aspek mana siswa 

menonjol, berbakat, dengan melihat indikator keunggulannya. Kemajuan 
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hasil belajar siswa dari guru mata pelajaran dikirim ke guru bimbingan 

dan penyulihan untuk dianalisis lebih lanjut bakat dan minatnya yang dapat 

dijadikan dasar untuk pengembangan siswa dalam memilih jenjang 

profesi/ karier masa depan.  

3) Seleksi dan sertifikasi 

Pada akhir tahun ajaran, semua catatan hasil kemajuan belajar dapat 

dirangkum dan dikuantifikasikan untuk dijadikan dasar penentuan promosi 

(kenaikan kelas) dan sertifikasi siswa yang menamatkan pendidikannya.  

4) Umpan balik kegiatan belajar mengajar dan kurikulum sekolah  

Catatan kemajuan belajar siswa secara keseluruhan dapat digunakan 

sebagai umpan balik bagi para guru untuk mengevaluasi program-

program pembelajaran yang telah disusun dan merevisinya untuk 

keperluan pembelajaran yang akan datang. Bagi sekolah atau penanggung 

jawab kurikulum, catatan kemajuan ini dapat dijadikan dasar untuk 

mengevaluasi kurikulum sekolah yang telah dilaksanakan dan 

menyempurnakannya agar lebih sesuai dengan kurikulum nasional dan 

aspirasi masyarakatnya.  
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  ____________  KDPBS dalam 

Perspektif  KTSP 

 

 

urikulum 2004 belum resmi dipergunakan jadi belum menjadi 

keputusan pemerintah karena kurikulum resmi harus ditandatangani 

oleh menteri. Begitu kira-kira nasib tragis dialami oleh kurikulum 2004 yang 

sudah terlanjur dilabel KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi atau ada yang 

memplesetkan kurikulum berbasis kebimbingan). Uji coba kurikulum 2004 

belum selesai dan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang standar nasional pendidikan yang lahirnya belakangan setelah 

KBK. Alhasil, KBK harus dirombak sesuai dengan titah yang ada dalam PP 

nomor 19 tersebut. Atas dasar itu (diantaranya) lahirlah KTSP (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan) yang agak malu-malu menamakan dirinya 

kurikulum 2006. Ya karena bukan kurikulum yang dihasilkan pada tahun 2006 

melainkan kurikulum 2004 yang disesuaikan dengan PP nomor 19. Dengan 

demikian, isi pendidikan yang dalam bahasa KTSP ”standar isi” tidak jauh 

berbeda dengan KBK 2004, hanya saja lebih disederhanakan sehingga dalam 

setiap mata pelajaran hanya terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. Indikator pencapaian kompetensi dasar sepenuhnya diserahkan pada 

pendidik pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. 

 

K 

D. 

D.1 Konsep Dasar ”Isi Pendidikan” 

D. 



Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Sekolah    

Hapidin :  Let’s give the best education for children                         97 

 

 

 

KTSP tidak setegas KBK dalam mengusung konsep proses pendidikan 

manakah yang dijadikan kerangka acuan dalam menyelenggarakan pendidikan 

di sekolah. Pendekatan dan prinsip pendidikan yang dijadikan basis pendidikan 

dalam KBK menjadi pendekatan dalam KTSP, beberapa diantaranya sama, ada 

yang berbeda dan ada yang ditambal sulam. Beberapa konsep yang dimaksud 

dalam KTSP adalah : 

 Pendekatan 5 pilar pendidikan (1 pilar tambahannya adalah 

pengembangan keimanan dan ketaqwaan yang dilakukan pada seluruh 

mata pelajaran). 

 Berpusat pada peserta didik 

 Mengembangkan kreativitas 

 Menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang 

 Kontekstual 

 Menyediakan pengalaman belajar yang beragam. 

 Belajar melalui berbuat 

 

Kegiatan proses pendidikan (baca: pembelajaran) seperti halnya yang 

diinginkan dalam kurikulum 1984, 1994 dan 2004 adalah kegiatan pembelajaran 

yang berpusat pada anak didik (sejak kurikulum 1984 telah diperkenalkan 

konsep CBSA = Cara Belajar Siswa Aktif). Konsep yang terbaru dan sepadan 

dengan pengertian tersebut adalah active learning  atau pembelajaran aktif 

D.2 Konsep Dasar ”Proses Pendidikan” 
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dan child centered  atau berpusat pada murid. Konsep dasar pendidikan 

tersebut hampir diusung disetiap kebijakan kurikulum baru namun bagaimana 

hasilnya? Jawabannya sulit dan terus akan mengalami kesulitan selama 

kerangka berpikir atau mindshet guru dan calon guru sulit mau berubah, 

terlebih fenomena sekolah ”D-4” menjadi dominan dalam praktik pendidikan di 

SD/MI, termasuk BPP-LKS. 

Kegiatan pembelajaran (KBM) dalam KTSP juga menghendaki 

terjadinya suatu proses yang memungkinkan anak mengembangkan 

kreativitasnya. Konsep dasar ini sudah tentu dapat terjadi atau berlangsung 

jika rancangan KBM yang dibuat guru memiliki konsep yang kreatif, termasuk 

dengan dukungan metode pembelajaran, media dan sumber belajar serta 

teknik pembelajaran yang kreatif. Konsep ini sudah tentu masih bersifat umum 

dan pendidik masih perlu belajar dan mempelajari konsep pembelajaran yang 

kreatif pada setiap bidang studi. 

Konsep dasar pembelajaran lainnya dalam KTSP adalah konsep 

pembelajaran yang menyenangkan dan menantang atau Joyful Learning 

dan/atau challenge learning . Konsep ini menjadi sangat penting dalam 

membangun gairah belajar dan kesukaan anak dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Bagaimana merancang proses pembelajaran yang 

menyenangkan dan menantang? Pendidik harus menelaah kembali konsep 

Joyful learning dalam berbagai referensi ilmu pendidikan, khususnya dalam 

kajian konsep pembelajaran. 
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Konsep dasar penting lainnya dalam pembelajaran menurut KTSP 

(”KaTe SiaPe”) adalah Contextual Learning atau kegiatan pembelajaran yang 

menggunakan konteks. Konteks merupakan suatu set keadaan, peristiwa, 

pengalaman dan benda  yang dapat dijadikan sebagai fokus kegiatan 

pembelajaran. Dengan menggunakan konteks, kegiatan pembelajaran pada 

anak didik akan lebih hidup, nyata dan bermakna (meaningful). 

KTSP menghendaki suatu konsep pembelajaran yang hanya 

menyajikan satu alternatif proses atau pengalaman belajar saja tetapi harus 

menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Jika mungkin sebanyak 

keragaman anak didik yang dihadapi pendidik atau keragaman anak yang 

dikelompokkan sesuai dengan keragaman yang relatif sejenis. Agar dapat 

menyediakan pengalaman belajar yang beragam maka pendidik harus dapat 

melakukan assesmen untuk menjajaki kemampuan atau pengetahuan awal anak 

sehingga akan tergambar kebutuhan masing-masing anak didik terhadap suatu 

pengalaman belajar pada suatu bidang studi. 

Konsep penting lainnya yang dikehendaki KTSP adalah bahwa proses 

pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan pendidik dilakukan bukan 

sekedar dijelaskan, digambarkan atau diterangkan saja melainkan proses 

pembelajaran melalui suatu tindakan atau perbuatan anak didik secara 

langsung. Melalui belajar dengan berbuat, anak didik akan memahami dan 

mengaplikasikan secara langsung pengetahuan dan kemampuannya. 
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I. PENDAHULUAN 

Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah 

ditetapkan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi 

pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata 

sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara 

Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan 

proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Terkait dengan visi 

tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan 

untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan.  

Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan diselenggarakan 

sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang 

berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut diperlukan guru yang 

memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan potensi 

dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran 

paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma 

pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan 

diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien. Mengingat kebhinekaan 

budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik peserta didik, serta 

tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, proses pembelajaran 

untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi 
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standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan 

menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus 

dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan 

pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria 

minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di 

seluruh wilayah hokum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses 

ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, 

baik pada sistem paket maupun pada system kredit semester. Standar proses 

meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses 

pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien. 

 

II. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN 

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar 
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kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, 

tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 

 

A. Silabus 

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata 

pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan 

Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi lulusan (SKl), serta panduan 

penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam 

pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara 

mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah atau beberapa 

sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat 

Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan.  

Pengembangan silabus disusun di bawah supervisi dinas 

kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan 

SMP, dan dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk 

SMA dan SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintahan di 

bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK. 
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B. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar 

peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan 

berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik.  

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan 

yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Komponen RPP 

adalah : 

1. Identitas mata pelajaran 

Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, 

program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah 

pertemuan. 

2. Standar kompetensi 

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta 

didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau 

semester pada suatu mata pelajaran. 
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3. Kompetensi dasar 

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai 

peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan 

indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. 

4. Indikator pencapaian kompetensi 

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/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 

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang 

diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 

6. Materi ajar 

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan 

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 

pencapaian kompetensi. 

7. Alokasi waktu 

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD 

dan beban belajar. 
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8. Metode pembelajaran 

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi 

dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode 

pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta 

karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai 

pada setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan 

untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 SD/MI. 

9. Kegiatan pembelajaran 

a) Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran. 

b) Inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini 



Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Sekolah    

Hapidin :  Let’s give the best education for children                         106 

 

dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. 

c) Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 

aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman 

atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. 

10. Penilaian hasil belajar 

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan 

dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar 

Penilaian. 

11. Sumber belajar 

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi. 

 

C. Prinsip-prinsip Penyusunan RPP 

1) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik 

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan 

awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, 

kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan 

belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta 

didik. 
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2) Mendorong partisipasi aktif peserta didik 

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk 

mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, 

dan semangat belajar. 

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 remedi. 

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 

keutuhanpengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan 

pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek 

belajar, dan keragaman budaya. 

6) Menerapkan teknologi informasi 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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III. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN 

A. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

1. Rombongan belajar 

Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar adalah SD/MI 

yaitu 28 peserta didik 

2. Beban kerja minimal guru 

a) beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta 

melaksanakan tugas tambahan; 

b) beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah 

sekurangkurangnya 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dalam 1 

(satu) minggu. 

3. Buku teks pelajaran 

a) buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah 

dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite 

sekolah/madrasah dari buku-buku teks pelajaran yang ditetapkan 

oleh Menteri; 

b) rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata 

pelajaran; 

c) selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, 

buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya; 
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d) guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan 

sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah/madrasah. 

4. Pengelolaan kelas 

a) guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan 

dilakukan; 

b) volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus 

dapat didengar dengan baik oleh peserta didik; 

c) tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik; 

d) guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan 

kemampuan belajar peserta didik; 

e) guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, 

keselamatan, dan kepatuhan pada peraturan dalam 

menyelenggarakan proses pembelajaran; 

f) guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan 

hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung; 

g) guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang 

agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi; 

h) guru menghargai pendapat peserta didik; 

i) guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi; 

j) pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata pelajaran 

yang diampunya; dan 
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k) guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan 

waktu yang dijadwalkan. 

 

B. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan 

pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup. 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran; 

b. mengajukan pertanyaanpertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

c. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai; 

d. menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

silabus. 

 

2. Kegiatan Inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 

mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
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memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran,yang 

dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan 

dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan 

menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari 

aneka sumber; 

2) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain; 

3) Memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta 

antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber 

belajar lainnya; 

4) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

5) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di 

laboratorium, studio, atau lapangan. 

b. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
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1) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

2) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan 

lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 

maupun tertulis; 

3) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

4) Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 

5) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

6) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 

kelompok; 

7) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 

individual maupun kelompok; 

8) Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, 

festival, serta produk yang dihasilkan; 

9) Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang 

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 
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c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1) memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan 

peserta didik, 

2) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber, 

3) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

4) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

a) berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi 

kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan 

benar; 

b) membantu menyelesaikan masalah; 

c) memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan 

pengecekan hasil eksplorasi; 

d) memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

e) memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif. 
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3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

a. Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran; 

b. melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

c. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

d. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan 

tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil 

belajar peserta didik; 

e. menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

IV. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan 

sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki 

proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan 

terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau 

lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa 

tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil 
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pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan 

Penilaian Kelompok Mata Pelajaran. 

 

V. PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN 

A. Pemantauan 

1. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. 

2. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, 

pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. 

3. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan 

pendidikan. 

B. Supervisi 

1. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. 

2. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, 

diskusi, pelatihan, dan konsultasi. 

3. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan 

pendidikan. 

C. Evaluasi 

1. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas 

pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses 
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pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil 

pembelajaran. 

2. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: 

a. membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru 

dengan standar proses, 

b. mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi guru. 

3.  Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja 

guru dalam proses pembelajaran. 

D. Pelaporan 

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran 

dilaporkan kepada pemangku kepentingan. 

E. Tindak lanjut 

1. Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi   

standar. 

2. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum 

memenuhi standar. 

3. Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut. 
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GLOSARIUM 
Afektif Berkaitan dengan sikap, perasaan dan nilai. 
Alam 
takambang 
jadi guru 
 

Menjadikan alam dalam lingkungan sekitar 
sebagai sumber belajar, tempat berguru. 
beban kerja guru 
1. Sekurangkurangnya 24 jam tatap muka dalam 

satu minggu, mencakup kegiatan pokok 
merencanakan pembelajaran, melaksanakan 
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 
membimbing dan melatih peserta didik, serta 
melaksanakan tugas tambahan (UU No. 14 
Tahun 2005 Pasal 35 ayat 1 dan 2). 

2. Beban maksimal dalam mengorganisasikan 
proses belajar dan pembelajaran yang bermutu: 
SD/MI/SDlB 27 jam @ 35 menit, 
SMP/MTs/SMPlB 18 jam @ 40 menit, 
SAM/MA/SMK/MAK/SMAlB 18 jam @ 45 
menit (Standar Proses). 

Belajar Perubahan yang relatif permanen dalam kapasitas 
pribadi seseorang sebagai akibat pengolahan atas 
pengalaman yang diperolehnya dan praktik yang 
dilakukannya. 

Belajar aktif Kegiatan mengolah pengalaman dan atau praktik 
dengan cara mendengar, membaca, menulis, 
mendiskusikan, merefleksi rangsangan, dan 
memecahkan masalah. 

Belajar mandiri Kegiatan atas prakarsa sendiri dalam 
menginternalisasi 
pengetahuan, sikap dan keterampilan, 
tanpa tergantung atau mendapat bimbingan 
langsung dari orang lain. 

Budaya 
membaca 
menulis 
 

Semua kegiatan yang berkenaan dengan kemampuan 
berbahasa (mendengarkan, berbicara, membaca, dan 
menulis). Proses penulisan dilakukan dengan 
keterlibatan peserta didik dengan tahapan kegiatan: 
pra penulisan, buram 1, revisi, buram 2, pengecekan 
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tanda baca, dan terakhir publikasi di mana peserta 
didik menentukan karyanya dimuat di buku kelas, 
mading, majalah sekolah, atau majalah yang ada di 
daerah setempat. 

Daya saing Kemampuan untuk menunjukkan hasil lebih 
baik, lebih cepat atau lebih bermakna. 

Indikator 
kompetensi 

Bukti yang menunjukkan telah dikuasainya 
kompetensi dasar 

Klasikal  Cara mengelola kegiatan belajar dengan sejumlah 
peserta didik dalam suatu kelas, yang memungkinkan 
belajar bersama, berkelompok dan individual. 

Kognitif Berkaitan dengan atau meliputi proses rasional 
untuk menguasai pengetahuan dan pemahaman 
konseptual. Periksa taksonomi tujuan belajar 
kognitif. 

Kolaboratif  Kerjasama dalam pemecahan maalah dan atau 
penyelesaian suatu tugas dimana tiap anggota 
melaksanakan fungsi yang saling mengisi dan 
melengkapi. 

Kolokium  Suatu kegiatan akademik dimana seseorang 
mempresentasikan apa yang telah dipelajari 
kepada suatu kelompok atau kelas, dan menjawab 
pertanyaan mengenai presentasinya dari anggota 
kelompok atau kelas. 
 

Kompetensi  1. Seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung 
jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat 
untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam 
melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan 
tertentu. 

2. Keseluruhan sikap, keterampilan, dan 
pengetahuan yang dinyatakan dengan ciri yang 
dapat diukur. 

Kompetensi 
Dasar (KD) 

Kemampuan minimal yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan 
efektif. 
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Kooperatif Kegiatan yang dilakukan dalam kelompok demi 
untuk kepentingan bersama (mutual benefit). 

Metakognisi Kognisi yang lebih komprehensif, meliputi 
pengetahuan strategik (mampu membuat ringkasan, 
menyusun struktur pengetahuan), pengetahuan 
tentang tugas kognitif (mengetahui tuntutan 
kognitif untuk berbagai keperluan), dan 
pengetahuan tentang diri (Briggs menggunakan 
istilah “prinsip”). 

Paradigma Cara pandang dan berpikir yang mendasar. 
Pembelajaran (1) Proses interaksi peserta didik dengan guru dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 
(UU Sisdiknas); 

(2) Usaha sengaja, terarah dan bertujuan oleh 
seseorang atau sekelompok orang (termasuk 
guru dan penulis buku pelajaran) agar orang lain 
(termasuk peserta didik), dapat memperoleh 
pengalaman yang bermakna. 

Usaha ini merupakan kegiatan yang berpusat 
pada kepentingan peserta didik. 

Pembelajaran 
berbasis 
masalah 
 

Pengorganisasian proses belajar yang dikaitkan 
dengan masalah konkret yang dapat ditinjau dari 
berbagai disiplin keilmuan atau mata pelajaran. 
Misalnya masalah “bencana alam” yang ditinjau 
dari pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan 
Agama. 

Pembelajaran 
berbasis 
proyek 
 

Pengorganisasian proses belajar yang dikaitkan 
dengan suatu objek konkret yang dapat 
ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan atau 
mata pelajaran. Misalnya objek “sepeda” yang 
ditinjau dari pelajaran Bahasa, IPA, IPS, dan 
Penjasorkes. 

Penilaian 
otentik 
 

Usaha untuk mengukur atau memberikan 
penghargaan atas kemampuan seseorang yang benar-
benar menggambarkan apa yang dikuasainya. 
Penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti 
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tes tertulis, kolokium, portofolio, unjuk kerja, unjuk 
tindak (berdikusi, berargumentasi, dan lainlain), 
observasi dan lain-lain. 

Portofolio  Suatu berkas karya yang disusun berdasarkan 
sistematika tertentu, sebagai bukti penguasaan 
atas tujuan belajar. 

Prakarsa  Daya atau kemampuan seseorang atau lembaga 
untuk memulai sesuatu yang berdampak positif 
terhadap diri dan lingkungannya. 

Reflektif  Berkaitan dengan usaha untuk mengolah atau 
mentransformasikan rangsangan dari pengindera-an 
dengan pengalaman, pengetahuan, dan kepercayaan 
yang telah dimiliki. 

Remedi Usaha pengulangan pembelajaran dengan cara 
yang lain setelah dilakukan diagnosa masalah 
belajar. 

Sistematik Usaha yang dilakukan secara berurutan agar 
tujuan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. 

Sistemik = 
Holistik 

Cara memandang segala sesuatu sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dengan bagian lain yang lebih luas. 

Standar Isi (SI) Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi 
yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi 
tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi 
mata pelajaran, dan silabus pembelajaran 
yang harus dipenuhi oleh peserta didik 
pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (PP 
19 Tahun 2005). 

Standar 
Kompetensi 
(SK) 
 

Ketentuan pokok untuk dijabarkan lebih lanjut 
dalam serangkaian kemampuan untuk melaksanakan 
tugas atau pekerjaan secara efektif. 

Standar 
Kompetensi 
Lulusan (SKL) 

Ketentuan pokok untuk menunjukkan kemampuan 
melaksanakan tugas atau pekerjaan setelah 
mengikuti serangkaian program pembelajaran. 

Strategi  Pendekatan menyeluruh yang berupa pedoman 
umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai 
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suatu tujuan dan biasanya dijabarkan dari 
pandangan falsafah atau teori tertentu. 

Sumber belajar Segala sesuatu yang mengandung pesan, baik 
yang sengaja dikembangkan atau yang dapat 
dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman 
dan atau praktik yang memungkinkan terjadinya 
belajar. Sumber belajar dapat berupa narasumber, 
buku, media nonbuku, teknik dan lingkungan. 

Taksonomi 
tujuan belajar 
kognitif 
 

1) Meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, 
analisis, sintesis dan evaluasi (Benjamin Bloom 
dkk, 1956). 

2) Terdiri atas dua dimensi, yaitu dimensi 
pengetahuan yang terdiri atas faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognisi, dan 
dimensi proses kognitif yang meliputi 
mengingat, memahami, menerapkan, 
menganalisis, mengevaluasi dan mencipta (lorin 
W. Anderson dkk, 2001, sebagai revisi dari 
taksonomi Bloom dkk.). 

Tematik Berkaitan dengan suatu tema yang berupa 
subjek atau topik yang dijadikan pokok pembahasan. 
Contoh: pembelajaran tematik di kelas I 
SD dengan tema ”Aku dan Keluargaku”. Tema 
tersebut dijadikan dasar untuk berbagai mata 
pelajaran, termasuk Bahasa Indonesia, Agama, 
Matematika dan lainlain. 
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Penilaian pendidikan merupakan salah satu standar dari delapan 

standar nasional berdasarkan peraturan   No.19 tahun 2005. Standar proses 

ini mengatur tentang jenis penilaian yang disarankan, kriteria penilaian, 

prosedur penilaian, dan pelaporan akhir penilaian untuk satuan pendidikan.  

Bagian-bagian penting tersebut secara lebih rinci dijabarkan dalam 

peraturan menteri No.20 Tahun 2007. 

 

A. Pengertian 

1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil 

belajar peserta didik. 

2. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 

3. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses 

pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan 

pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. 

4. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan 

satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih. 

D.3 Konsep Dasar ”Penilaian Pendidikan” 
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5. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah 

melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan 

meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada 

periode tersebut. 

6. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir 

semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang 

merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. 

7. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di 

akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta 

didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang 

menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator 

yang merepresentasikan KD pada semester tersebut. 

8. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian 

kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk 

memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah 

satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran 

yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan 

aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama 
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dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian yang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah/Madrasah. 

9. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran 

pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran 

tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional 

Pendidikan. 

10. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar 

(KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang 

satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu 

pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. 

 

B. Prinsip Penilaian 

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur. 

2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang 

jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 

3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik 

karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, 

suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 
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4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen 

yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 

6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik 

mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik 

penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan 

peserta didik. 

7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-langkah baku. 

8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian 

kompetensi yang ditetapkan. 

9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi 

teknik, prosedur, maupun hasilnya. 

 

C. Teknik dan Instrumen Penilaian 

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik 

penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, 

dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat 

perkembangan peserta didik. 

2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.  
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3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran 

berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran. 

4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk 

tugas rumah dan/atau proyek. 

5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi 

persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang 

dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan 

bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan 

bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf 

perkembangan peserta didik. 

6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk 

ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, 

dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. 

7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN 

memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti 

validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan 

antarsekolah, antardaerah, dan antartahun. 

 

 

D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian 

1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. 
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2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat 

penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

3. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan 

kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. 

4. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok 

mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada 

UN dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata 

pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan 

melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas 

prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari 

satuan pendidikan. 

5. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran 

kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat 

dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik. 

6. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama 

dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan 

pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan 

mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah. 
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7. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: (a) 

menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) 

melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta 

didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan 

memanfaatkan hasil penilaian. 

8. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata 

pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama 

dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan 

sumber lain yang relevan. 

9. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan 

tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik 

sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok 

mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan 

kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata 

pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. 

10. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata 

pelajaran yang relevan. 

11. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat 

keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala 

sekolah/madrasah. 
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12. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum 

diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai 

KKM harus mengikuti pembelajaran remedi. 

13. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam 

bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan 

deskripsi kemajuan belajar. 

14. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-

langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN. 

15. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

bekerjasama dengan instansi terkait. 

16. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu 

syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu 

pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. 

17. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan 

pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan 

pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. 

 

E. Penilaian oleh Pendidik 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, 

bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta 

untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran.  
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Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut: 

1. Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat 

rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. 

2. Mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian 

yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran. 

3. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk 

dan teknik penilaian yang dipilih. 

4. Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang 

diperlukan. 

5. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan 

kesulitan belajar peserta didik. 

6. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai 

balikan/komentar yang mendidik. 

7. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. 

8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester 

kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi 

belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan 

kompetensi utuh. 

9. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan 

hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan 

sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan 
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kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang 

baik. 

 

 

F. Penilaian oleh Satuan Pendidikan 

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai 

pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian 

tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut: 

1. Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan 

karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi 

satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik. 

2. Mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, 

dan ulangan kenaikan kelas. 

3. Menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang 

menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik. 

4. Menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang 

menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik. 

5. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok 

mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat 

dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik. 

6. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia 

dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan 
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melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian 

oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah. 

7. Menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan 

peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian 

Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN. 

8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata 

pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta 

didik dalam bentuk buku laporan pendidikan. 

9. Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada 

dinas pendidikan kabupaten/kota. 

10. Menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat 

dewan pendidik sesuai dengan kriteria: 

a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 

b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh 

mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 

kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 

kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran 

jasmani, olahraga, dan kesehatan. 

c) lulus ujian sekolah/madrasah. 

d) lulus UN. 
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11. Menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap 

peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan 

penyelenggara UN. 

12. Menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan 

bagi satuan pendidikan penyelenggara UN. 

 

 

G. Penilaian oleh Pemerintah 

1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang 

bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional 

pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal 

serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil. Dalam rangka penggunaan 

hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, 

Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan 

hasil UN dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan. 

3. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan 

pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikan. 

4. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan 

kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. 
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5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik 

dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun 

oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP. 
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dalam perspektif  

”Model Pendidikan” 
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The important point 
in this part is… 

 Penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah 
(SD/MI) dapat mengadopsi sejumlah konsep yang terdapat 
dalam berbagai model pembelajaran. 

 Setiap model pembelajaran memberikan sejumlah pilihan 
konsep yang terkait dengan filosofi, tujuan, prinsip, dan proses 
pembelajaran yang akan diciptakan. 

 Berbagai pilihan model pembelajaran dapat menjadi kerangka 
acuan dan pemerkaya proses pembelajaran yang akan 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan sekolah, termasuk pilihan 
standar proses yang ditetapkan dalam peraturan menteri. 
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  ______________  Pengantar 

 

enyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada suatu lembaga akan 

dipengaruhi oleh kesepakatan pilihan model yang ditentukan oleh 

lembaga yang bersangkutan. Suatu model pendidikan (pembelajaran) 

sekurang-kurang akan memberikan pengaruh terhadap tiga aspek utama 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setiap model akan memberikan 

pandangan dasar atau kerangka filosofis yang akan memberikan warna dan 

cara pandang guru tentang berbagai hal dalam pendidikan. Acuan model juga 

akan memberikan gambaran tentang tujuan dan prinsip pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. Komponen ini jelas akan memberikan gambaran arah 

pembelajaran dalam strategi pembelajaran. Acuan model juga memberikan 

panduan langkah-langkah pembelajaran yang tepat sesuai dengan kerangka 

filosofis, tujuan dan prinsip yang dianut. Oleh karena itu, kesepakatan model 

pembelajaran akan berpengaruh kuat terhadap strategi pembelajaran yang 

dipilih. Lembaga pendidikan yang secara terang-terangan menggunakan model 

Montessori jelas akan banyak menggunakan strategi pembelajaran Montessori, 

lembaga yang menggunakan model pembelajaran sentra untuk TK dan SD-nya 

pasti akan menggunakan strategi pembelajaran yang khas dengan konsep 

moving class (kelas berpindah), belajar aktif, membangun otoaktivitas dan 

lembaga yang menggunakan model proyek juga akan menggunakan strategi 

pembelajaran proyek dengan filosofis, tujuan, prinsip dan langkah-langkah 

pembelajaran yang khas. 

Secara umum, model sering diartikan sebagai suatu rancangan yang 

bersisi tentang bentuk dan pola sesuatu. Sebagai suatu rancangan, setiap 

model mengandung unsur pandangan dasar dari apa yang dirancang, tujuan 

P 

A. 
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rancangan yang dibuat, prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam membuat 

rancangan, serta tahapan atau prosedur yang dipergunakan untuk membuat 

rancangan yang serupa. Dalam pengertian yang lebih luas, model berarti suatu 

set disain yang mengambarkan tentang isi dan cara kerja sesuatu bidang. 

Dalam bidang pembelajaran, model pembelajaran diartikan sebagai suatu set 

disain atau rancangan isi dan langkah-langkah yang akan dipergunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Pengertian ini memberikan pemahaman pada kita 

bahwa suatu model pembelajaran akan berisi tentang filosofi dasar, tujuan, 

prinsip dan prosedur yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. 

Sebagai contoh, pembelajaran TK atau SD dengan model Maria Montessori 

akan memberikan panduan dan gambaran tentang bagaimana falsafah 

Montessori tentang pendidikan dan pembelajaran, pemahaman arah tujuan 

pembelajaran menurut Montessori, prinsip-prinsip pendidikan, penataan ruang 

dan kegiatan pembelajaran anak serta prosedur pembelajaran yang 

disarankan. Model tersebut akan sangat berbeda jika dalam pembelajaran kita 

menggunakan acuan model pembelajaran proyek (dari Kilpatrick). Sebagai 

suatu model, pengajaran proyek memiliki landasan filosofis yang didasarkan 

pada konsep learning by doing  yang dikembangkan oleh gurunya John Dewey 

seorang pemikir pendidikan yang unggul, prinsi-prinsip pendidikan yang dianut, 

pola pembelajaran yang harus dirancang dan prosedur pembelajaran yang 

akan dilakukan sesuai dengan pengajaran proyek.  

Setiap model pembelajaran akan memberikan dan membangun 

konsep tertentu pada kita dalam memahami tentang apa dan bagaimana 

pembelajaran itu sebaiknya dilakukan. Kandungan model pembelajaran yang 

terpenting adalah kerangka filosofi yang mendasarinya, tujuan dan prinsip 
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pembelajaran, penataan ruangan dan kegiatan di luar kelas serta prosedur 

pembelajaran yang disarankan. Kandungan model tersebut akan membantu 

guru dalam membangun kerangka berpikirnya dalam upaya menciptakan suatu 

strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kerangka model.  

 

  ________  Model Pestalozzi 

Model ini telah diadopsi di Indonesia diantaranya adalah TK dan SD Pestalozzi 

 

agian pertama dari pembahasan model-model pendidikan berbasis 

sekolah ini akan mengupas suatu konsep dasar yang dikemukakan oleh 

John Heindrich Pestalozzi. Ia lahir di Zurich dan hidup pada tahun 1746 sampai 

tahun 1827. Dilihat dari rentangan hidupnya pada abad 18 tersebut mungkin 

berbagai pandangannya terasa ‘kuno’, namun jika ditelusuri secara mendalam 

justru banyak sekali pandangannya yang menjadi kerangka dasar para pemikir 

pendidikan anak usia dini diabad sekarang. Hanya sangat disayangkan para 

pemikir modern pendidikan anak banyak yang kurang menunjukkan akar 

pemikirannya sehingga seolah-olah pemikirannya tersebut merupakan ide 

murni dari pemikir yang bersangkutan. Salah satu buah karya mashur dari 

Pestalozzi adalah buku yang berjudul ”Die Methoden” yang mengupas tentang 

metodologi pembelajaran dalam beberapa bidang pelajaran. Salah satu 

pandangannya yang sangat relevan dalam pendidikan berbasis sekolah adalah 

konsep pembelajaran yang menekankan pada suara, bentuk dan bilangan. 

B 

B. B. 
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Konsep ini sangat dekat dengan pengembangan potensi anak pada dimensi 

auditori, visual dan memori.  

Pestalozzi mempunyai anggapan bahwa pendidikan bertujuan 

mengembangkan daya-daya jiwa yang dimiliki anak sehingga menjadi orang 

yang berguna bagi masyarakat dan negaranya. Ia pertama kali mengungkapkan 

bahwa pendidikan bukanlah upaya menimbun pengetahuan pada anak didik. 

Atas dasar pandangan ini, ia menolak pengajaran yang bentuk hanya 

‘verbalistis’. Segala usaha pendidikan harus disesuaikan dengan 

perkembangan anak menurut keadaan sesungguhnya (kodratnya). Pandangan 

ini melandasi pemikirannya bahwa 

pendidikan pada hakikatnya usaha 

pertolongan (bantuan) pada anak agar 

anak mampu menolong dirinya sendiri 

yang dikenal dengan “Hilfe zur 

Selfbsthilfe”. 

Dilihat dari konsepsi tujuan pendidikan, Pestalozzi sangat 

menekankan pengembangan aspek sosial pada anak sehingga anak dapat 

melakukan adaptasi dengan lingkungan sosialnya serta mampu menjadi 

anggota masyarakat yang berguna. Pendidikan sosial ini akan berkembang jika 

pendidikan dimulai dengan pendidikan keluarga yang baik. Peran utama 

pendidikan keluarga yang sangat ditekankan adalah ibu yang dapat 

memberikan sendi-sendi dalam pendidikan jasmani, budi pekerti dan agama. 

Prinsip didaktik dalam pendidikan anak yang pertama menekankan 

pada pengamatan alam. Semua pengetahuan pada dasarnya bersumber dari 

pengamatan. Pandangan mendasar Pestalozzi ini ternyata terbukti oleh 

penelitian Peoples (1988) yang telah dikemukakan terdahulu bahwa 75% 

Verbalistis  

Bersifat verbalisme. 

Ajaran di dunia pendidikan 
(pengajaran) yang mendidik anak 

untuk banyak menghafal. 

 
 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas. 2005 
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pengetahuan manusia diperoleh melalui pengamatan. Kembali pada pandangan 

Pestalozzi, pengamatan seorang anak pada sesuatu akan menimbulkan 

pengertian, bahkan pengertian yang tanpa pengamatan merupakan sesuatu 

pengertian yang kosong (abstrak). Pengertian baru akan bergabung dengan 

pengertian lama membentuk pengetahuan. Inilah pandangan dasar kuno 

Pestalozzi tetapi sangat banyak dikembangkan dalam pendidikan anak modern, 

terutama pendidikan yang menganjurkan kembali ke alam atau dikenal dengan 

sekolah alam yang inti utamanya adalah mengajak anak melakukan 

pengamatan. 

Prinsip didaktik kedua adalah menumbuhkan keaktifan jiwa raga 

anak. Melalui keaktifan anak ini maka anak akan mampu mengolah kesan 

pengamatan menjadi suatu pengetahuan. Keaktifan akan mendorong anak 

melakukan interaksi dengan lingkungan sehingga menimbulkan pengalaman 

langsung anak dengan lingkungannya. Pengalaman interaksi ini menimbulkan 

pengertian anak tentang lingkungan tersebut dan selanjutnya akan 

menimbulkan pengetahuan-pengetahuan baru. 

Prinsip didaktik ketiga adalah pembelajaran pada anak harus 

berjalan secara teratur setingkat demi setingkat atau bertahap. Prinsip ini 

sangat cocok dengan kodrat anak yang tumbuh dan berkembang secara 

bertahap. Pandangan dasar tersebut membawa konsequensi bahwa bahan 

pengembangan yang diberikan pada anakpun harus disusun secara bertingkat, 

dimulai dari urutan bahan yang termudah sampai tersulit, dari bahan 

pengembangan yang sederhana sampai yang terkompleks. 

Pengajaran suara, bentuk dan bilangan merupakan ciri khas dari 

pandangan Pestalozzi tentang bagaimana proses pembelajaran berlangsung. 

Semua pengetahuan atau bidang studi yang diajarkan pada anak dikelompokan 
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dalam tiga kategori tersebut. Konsep suara mencakup bahan pengembangan 

bahasa yang menitikberatkan pada aspek komunikasi dan perbendaharaan 

kosa kata, bidang sejarah dan ilmu bumi. Bahan pengembangan bentuk 

mencakup ilmu bangun, menggambar dan menulis. Bahan pengembangan 

bilangan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan berhitung. Dari bagian 

pandangan Pestalozzi tersebut seolah-olah konsepsinya hanya diarahkan pada 

pendidikan anak di sekolah dasar. Namun jika dianalisis secara mendalam 

maka konsep tesebut dapat juga berlaku untuk anak yang berusia dibawah 3 

tahun. 

Dalam pelaksanaannya, pengembangan AVM dilaksanakan secara 

terpadu (integrated). Kegiatan pembelajaran yang menggunakan sentral 

metode percakapan dan menceritakan sesuatu yang menjadi fokus perhatian 

anak merupakan metode yang cukup efektif dalam pengembangan AVM anak 

usia dini. Sebagai contoh, memperkenalkan warna merah, bentuk bulat, dan 

rasa manis pada sebuah apel merupakan salah satu model ‘integrated’ dalam 

pengembangan AVM. Adapun ilustrasi model pembelajaran AVM digambarkan 

dalam bagian lampiran. 

 

 

 

  ______  Model Sekolah Alam 

(Natural School) 
 

onsep pendidikan yang menggunakan model sekolah alam (Natural 

School Models) telah mulai dikembangkan di Indonesia seperti TK/SD 

Alam Ciganjur, Sekolah Alam Cikeas, TK/SD Semut-semut dan SD Islam 

K 

B. C. 
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Labschool STAI Bani Saleh (yang memadukan model pendidikan alam dengan 

sentra, yaitu Pembelajaran Sentra Berbasis Alam). Inti sari model sekolah 

alam sesungguhnya mengusung suatu gagasan konsep back to nature  atau 

kembali ke alam. Konsep ini memiliki maksud dan makna “menjadikan 

lingkungan alam sebagai sumber belajar utama anak”. Konsep ini sekaligus 

merupakan upaya ”pemberontakan” terhadap konsep sekolah kuno yang 

membatasi kegiatan pendidikan (pembelajaran) hanya berada dalam dinding 

kelas dan anak lebih banyak mendengarkan guru ”mengajar”. Pola pendidikan 

yang seperti ini yang pertama kali ditentang oleh Jan Lighthart.  

Jan lighthart merupakan salah seorang tokoh pendidikan yang lahir 

di Amsterdam (Belanda) pada tahun 1859. Tokoh ini menyajikan suatu bentuk 

model pendidikan yang dikenal dengan ‘pengajaran barang sesungguhnya’. 

Konsep ini menjadi salah satu akar munculnya konsep pendidikan yang 

berbasis pada alam atau back to nature school. Ide dasarnya dalam mengajak 

anak dalam suasana kesungguhan, menjadikan tokoh pendidikan ini terkenal ke 

beberapa mancanegara di luar negeri Belanda. Ia sangat konsisten dalam 

menekuni pekerjaannya sebagai guru sampai wafatnya pada tahun 1916.  

Jan Lighthart merupakan salah seorang tokoh yang menggariskan 

tujuan pendidikan pada upaya menghasilkan manusia (anak) yang memiliki budi 

pekerti yang luhur, bukan hanya cerdas dan terdidik otaknya saja. Tujuan 

pendidikan ini harus menjadi dasar bagi pendidikan kuluarga yang peran 

utamanya ada pada ibu. Untuk mencapai tujuan tersebut, teladan merupakan 

alat pendidikan yang sangat efektif. Agar anak memiliki budi pekerti yang luhur 

maka mengisi dan membina ‘kata hati’ anak menjadi suatu hal yang sangat 

dipentingkan. Melalui pembinaan kata hati, seorang anak akan dapat 

memahami, meyakini dan memperjuangkan kebenaran (kebaikan) serta 
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memiliki kekuatan menolak keburukan (kesalahan). Pembinaan ‘kata hati’ 

(dalam istilah Ghazali kecerdasan hati) dapat dilaksanakan jika dalam suasana 

pendidikan terjadi suasana saling mencintai dan mempercayai antara anak 

dengan pendidik. Kepatuhan anak pada pendidik (guru) bukanlah karena takut 

melainkan kecintaan dan rasa hormat anak pada guru.  

Sebuah metode pendidikan yang dilaksanakan Jan Lighthart dalam 

menanamkan budi pekerti dan kata hati anak adalah ‘metode buah limau’. Inti 

metode ini terletak pada konsep ‘mengalahkan keburukan tingkah laku anak 

dengan perbuatan baik’ . Oleh karena itu, ia termasuk tokoh yang sangat 

menentang hukuman (terutama hukuman badan) sebagai bentuk alat 

pendidikan. Pada murid yang suka membuat keonaran, ia menjadikannya 

sebagai ketua kelas agar murid tersebut mempunyai rasa tanggung jawab. 

Konsep ini sesungguhnya telah diperkenalkan dan dibuktikan oleh Muhammad 

SAW., ketika membangun peradaban masyarakat arab yang dikenal ”jahiliyah”. 

Salah satu bukti kisahnya adalah ketika nabi Muhammad suatu waktu pergi ke 

Mesjid lalu berpapasan dengan seorang pemuda Yahudi. Pemuda Yahudi 

tersebut meludahi Nabi Muhammad SAW. Kejadian seperti berulangkali 

dilakukan oleh pemuda yahudi dan Rasulullah SAW tidak pernah menunjukkan 

marah pada pemuda tersebut. Pada suatu waktu pemuda yahudi tersebut tidak 

dijumpai lagi oleh Rasulullah. Rasul bertanya pada teman si pemuda yahudi 

tersebut dan mendapat kabar bahwa pemuda yang biasa meludahi nabi sedang 

sakit. Mendengar kabar sakit, dengan segera Rasul menjenguk pemuda yahudi. 

Alangkah kagetnya pemuda yahudi yang suka meludahi Rasul karena beliau-lah 

yang pertama kali menjenguk ketika dia sakit. Pada akhirnya pemuda tersebut 

mengucapkan syahadat dan masuk Islam. 
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Atas dasar uraian tersebut maka Jan Lighthart termasuk tokoh yang 

menentang bentuk pengajaran yang cenderung intelektualisme dan verbalistik. 

Bentuk pengajaran intelektualisme adalah pengajaran yang hanya 

mementingkan pengembangan intelektual anak, sedangkan bentuk pengajaran 

verbalisme adalah bentuk pengajaran yang dilakukan dengan cara verbal atau 

abstrak.  Untuk menghindari kedua bentuk pengajaran tersebut maka dalam 

pendidikan Jan Lighthart banyak menggunakan bentuk pengajaran meragakan 

atau pengajaran dengan barang sesungguhnya. Sumber utama bentuk 

pengajaran ini adalah lingkungan di sekitar anak. Melalui bentuk pengajaran 

ini akan tumbuh keaktifan anak dalam mengamati, menyelidiki serta 

mempelajari lingkungan. Kondisi lingkungan yang sesungguhnya juga akan 

menarik perhatian spontan anak sehingga anak memiliki pemahaman dan 

kekayaan pengetahuan yang bersumber dari lingkungannya sendiri. Bahan-

bahan pengajaran yang ada pada lingkungan sekitar anak akan mudah diingat, 

dilihat dipraktikan sehingga kegiatan pengajaran menjadi berfungsi secara 

praktis. 

Inti pengajaran barang sesungguhnya adalah mengajak anak pada 

kondisi lingkungan sesungguhnya. Semua bahan dalam lingkungan sekitar anak 

dapat dipakai sebagai pusat minat atau pusat perhatian anak. Bahan 

pengajaran dari lingkungan oleh Jan Lighthart dikelompokan dalam tiga 

kategori, yaitu lingkungan alam (sebagai bahan mentah), lingkungan produsen 

atau lingkungan pengrajin (pengolah dan penghasil bahan mentah menjadi 

bahan jadi) serta lingkungan masyarakat pengguna bahan jadi (konsumen). 

Bahan ini dapat terdiri dari tanaman, tanah, batu-batuan, kebun, sungai dan 

ladang, pengrajin kayu, rotan dan pasar atau toko sebagai pusat jual beli 
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bahan-bahan jadi tersebut. Berdasarkan pusat minat anak ini maka langkah 

pengajaran dilaksanakan.  

Adapun langkah-langkah pengajaran barang sesungguhnya adalah : 

Pertama, menentukan sesuatu yang menjadi pusat minat anak.  

Pusat minat anak ditentukan berdasarkan bahan-bahan pengajaran yang 

terdapat pada lingkungan di sekitar anak. Penentuan pusat ini sebaiknya 

ditentukan berdasarkan lingkungan yang paling dekat dengan diri anak itu 

sendiri kemudian berangsung-angsur ke lingkungan yang terjauh. Misalnya 

ditentukan pusat minat tanaman (singkong, umbi dan kentang). 

Kedua, melakukan perjalanan sekolah. 

Setelah ditentukan pusat minat dan anak diberikan penjelasan tentang pusat 

minat tersebut maka anak bersama guru melakukan perjalanan sekolah pada 

kondisi yang menjadi pusat minat tersebut. Selama perjalanan sekolah, anak 

diajak untuk melakukan berbagai pengamatan pada kondisi sesungguhnya di 

tempat itu. Pada kondisi inilah keaktifan dan perhatian spontan anak akan 

muncul, mungkin secara tiba-tiba ada seekor kupu-kupu hingga pada setangkai 

bunga kemudian secara spontan anak bertanya, “Mengapa kupu-kupu itu 

hinggap pada bunga itu ?” Spontanitas anak ini sudah tentu akan mengundang 

dialog dan interaksi positip antara anak dengan guru atau antara anak itu 

sendiri. Dari sinilah pengembangan bahasa dan pengembangan intelektual 

dapat secara bersama-sama dilakukan. 

Ketiga, Pembahasan hasil pengamatan. 

Berbagai bahan lingkungan yang telah diamati anak kemudian dibicarakan lagi 

dalam kelas. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan gambar tentang 
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berbagai aspek penting yang mewakili lingkungan yang telah diamati anak (Jan 

Lighthart menggunakan 24 gambar lingkungan). Dalam suasana interaksi ini 

dibahas masing-masing hal yang dilihat dan ditemukan anak dari hasil 

pengamatannya dengan menggunakan bantuan gambar-gambar. 

Keempat, Menceritakan lingkungan yang diamati 

Untuk menanamkan perilaku positip anak pada lingkungan guru hendaknya 

menceritakan berbagai kondisi lingkungan yang diamati serta dihubungkan 

dengan peristiwa atau kondisi lain yang relevan, terutama dengan tindakan dan 

sikap orang terhadap lingkungan tersebut.  

 

 

 

 

      Tanaman                     Pengoalahan (Pengrajin)        Pemasaran (konsumen)  

Kelima, Kegiatan ekspresi 

Agar anak lebih menghayati kondisi lingkungan yang telah diamati, guru 

menugaskan anak untuk mengekspresikan hal-hal yang ada pada lingkungan 

dengan jalan mewarnai, menggambar, membuat sesuatu, menirukan gerak-

gerik orang yang diamati melalui berbagai bentuk permainan dan nyanyian. 

 

Kelima langkah diatas jika ditelaah merupakan suatu model yang 

sangat unik yang menjadikan pengajaran begitu menarik, menantang dan 

merangsang anak untuk mengembangkan berbagai potensinya secara terpadu 
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dan menyenangkan. Model ini banyak diadopsi oleh para pemikir pendidikan 

modern karena bentuk pengajarannya yang sangat fungsional dan praktis. 

Bentuk pengajaran ini juga memungkinkan terjadi pengendapan berbagai 

pengetahuan yang diperoleh anak dalam jangka waktu yang tahan lama dan 

tidak mudah hilang. 

 

 

 

  _______  Model Montessori 

 

odel sekolah Montessori telah banyak diadopsi, baik secara 

langsung maupun tidak langsung oleh penyelenggara TK/RA dan 

SD di Indonesia. Pengadopsian secara langsung biasanya dilakukan dengan 

memahami substansi konsep pendidikan Montessori dan menerapkannya di 

sekolah. Adapun adopsi model Montessori secara tidak langsung dilakukan 

melalui program “wara laba” atau “Franchise” yang diperoleh dari lembaga 

pengembang konsep Montessori oleh Neo-Montessori (kelompok penerus 

gagasan Montessori). Adopsi kedua ini diantaranya dilakukan oleh TK/SD JIMS 

(Jakarta International Montessori School). 

Montessori merupakan seorang tokoh yang banyak memberikan 

sumbangan model pembelajaran yang dapat dipergunakan dan dimodifikasi 

pada berbagai seting kelembagaan. Ia lahir di Roma (Italia) pada tahun 1870. 

Model pendidikan yang pertama kali dikembangkan ditujukan untuk anak-anak 

yang abnormal (terutama anak yang lemah mental/pikirannya). Namun karena 

keberhasilannya dalam menggunakan model tersebut kemudian ia terapkan 

M 

D. B. D. 
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juga secara berhasil untuk anak yang normal. Pada tahun 1907, Montessori 

mendirikan sebuah taman kanak-kanak di Milan (Italia) yang diberi nama “Casa 

Dei Bambini”. Lembaga pendidikan ini diikuti oleh anak-anak yang belum 

matang dari segi belajar. Karena keberhasilannya mengembangkan lembaga 

tersebut kemudian dibuka lagi kesempatan pendidikan untuk anak sekolah 

dasar kelas rendah dan sekolah lanjutan. 

Walaupun ia berhasil dalam mengembangkan lembaga pendidikannya 

namun ia kurang mendapatkan penghargaan dari pemerintah setempat pada 

waktu itu. Kondisi ini yang melatarbelakangi Montessori berpindah ke beberapa 

negara. Dalam perang dunia kedua, Montessori mengasingkan diri ke Amerika 

dibantu dengan Miss Helen Parkhust yang sedang belajar pada lembaga 

pendidikannya. Sebagai pengalamannya memimpin ‘Casa dei bambini, 

Montessori mengarang buku dengan judul ”Rahasia Kehidupan Anak-anak”. 

Pada buku ini dikemukakan tentang bagaimana pendidikan untuk usia kanak-

kanak dari 2 tahun sampai 7 tahun. Pada tahun 1911 didirikan sekolah rakyat 

Montessori yang pertama. Dari pengalamannya ini, tahun 1916 diterbitkan buku 

Montessori yang berjudul ‘pendidikan diri’ untuk sekolah rendah (usia 7 sampai 

10 tahun). Beberapa konsep dasar Montessori dalam menyelenggarakan 

pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut : 

Montessori mempunyai anggapan bahwa pada dasarnya pendidikan 

itu hanyalah pertolongan (bantuan) pada saat anak berada dalam 

perkembangannya. Anak itu sendiri sebenarnya mempunyai kodrat 

(pembawaan dan bakat) sendiri-sendiri. Setiap anak memiliki tempo dan irama 

perkembangan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Oleh karena itulah 

pusat kegiatan pendidikan bukanlah ada pada guru, bahan pengajaran atau 

metode pendidikan melainkan ada pada anak itu sendiri dengan kodrat yang 
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dimilikinya. Konsepsi Montessori ini kemudian dikenal dengan nama 

Pedosentris, berasal dari kata paedos= anak didik, sentris= pusat. Dengan 

demikian model pendidikan Montessori menekankan pusat aktivitas pendidikan 

terletak pada anak didik itu sendiri. Konsep dasar inilah yang pada saat ini 

marak dikemas dan dikembangkan dengan gagasan child centered dan active 

learning. Atas dasar pandangannya tersebut, Montessori beranggapan bahwa 

semua bentuk pendidikan pada dasarnya adalah pendidikan diri sendiri. Hal 

yang harus menjadi pangkal, haluan dan tujuan pendidikan adalah anak itu 

sendiri. Segala bentuk usaha pendidikan harus ditimbulkan dari dalam diri anak 

atau dinamakan “von kinde aus” (keluar dari dalam diri anak). Oleh karena itu 

pendidikan harus berlangsung secara individual karena anak memiliki tempo 

dan irama perkembangannya sendiri-sendiri. Sebagai konsekuensinya, 

pendidikan harus memberikan suatu kebebasan pada anak didik untuk 

mengembangkan diri. Dalam mengembangkan kemampuan anak, 

pengembangan fungsi panca indera harus mendapatkan kesempatan yang 

besar. 

Beberapa pandangan pokok Montessori tersebut dapat ditelaah dan 

dijelaskan lagi satu persatu sebagai berikut : 

1. Semua bentuk pendidikan adalah pendidikan diri sendiri 

Asumsi ini merupakan kerangka pemikiran dasar Montessori yang sangat 

mempengaruhi seluruh isi model pendidikannya. Seorang pendidik tidaklah 

mungkin dapat mengalihkan atau menuangkan segala kemampuan, kecerdasan, 

perasaan, kemauan maupun ketekunannya kedalam jiwa seorang anak didik. 

Berkembangnya seorang anak hanya bisa berlangsung jika anak itu sendiri 

menunjukkan otoaktivitas untuk mengembangkan jasmani maupun rohaninya. 

Pendidik (guru) hanyalah dapat menyediakan alat-alat, kesempatan serta 
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pertolongan (bantuan) sebagai bentuk perangsang (stimulasi) agar anak itu 

menunjukkan otoaktivitasnya. Atas dasar ini, pendidik harus mampu 

menumbuhkan otoaktivitas anak dalam situasi pendidikan. Dengan tumbuhnya 

otoaktivitas pada anak, bukan hanya memenuhi kebutuhan (insting) anak untuk 

aktif saja melainkan juga agar anak memiliki keberanian dalam menghadapi 

berbagai persoalan dan cara memecahkan persoalan tersebut. Berkaitan 

dengan ini. Montessori memberikan contoh dalam suatu ilustrasi kasus: 

“Ketika seorang guru sedang menunjukkan permainan di atas bak pasir. 

Banyak anak berjejal mengelilingi bak pasir itu sambil bergembira. Ada 

seorang anak kecil yang tidak dapat melihat permainan tersebut karena 

berada di belakang. Ia berpikir mencari akal untuk memecahkan persoalannya. 

Ia harus lebih tinggi dari teman-temannya. Anak melihat sebuah kursi lalu 

menariknya. Ketika sedang menarik kursi, seorang guru mengangkat anak 

tersebut tinggi-tinggi hingga dapat melihat permainan. Tindakan guru 

seharusnya tidaklah demikian. Guru tersebut telah menghalangi tumbuhnya 

otoaktivitas dan kemampuan akal anak”. 

2. Pendidikan Pedosentris 

Asumsi ini didasarkan pada anggapan bahwa setiap anak memiliki pembawaan, 

kesanggupan, perkembangan serta kodratnya masing-masing. Pendidikan 

harus bertitik tolak dari keadaan anak secara individual. Oleh karena itu, 

pendidik harus menyesuaikan bahan pengajaran dan cara mendidik harus 

disesuaikan dengan keadaan anak tersebut secara individual. Pendidikan harus 

dapat melayani kebutuhan anak secara individual. Montessori memberikan 

arah bahwa pendidikan yang dikembangkan haruslah pendidikan individual. 

Pendidik hendaknya mampu menyediakan alat dan kesempatan agar masing-

masing anak berkembang sesuai dengan tempo dan irama perkembangannya. 
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3. Masa Peka 

Masa peka merupakan suatu teori yang sangat khas dari Montessori dan 

banyak diterima oleh banyak tokoh pendidikan anak. Menurut Montessori dalam 

rentang perkembangan anak (usia dini 2 sampai 6 tahun) akan muncul suatu 

saat (kondisi), anak mempunyai kebutuhan atau dorongan dalam jiwanya yang 

secara spontan menghendaki pemuasan untuk berkembang. Masa peka juga 

dapat digambarkan sebagai suatu keadaan dimana suatu potensi menunjukkan 

kepekaan (sensitif) untuk berkembang. Potensi-potensi yang muncul terutama 

terjadi pada jenis ‘hidden potency’ yang terdorong berubah untuk menjadi 

‘actual potency’. Perubahan ini akan terjadi jika anak memperoleh perangsang 

yang cukup pada potensi tersebut untuk berkembang. Perangsang dapat 

dikondisikan sedemikian rupa oleh pendidik dalam bentuk pemberian 

kesempatan dan bahan-bahan latihan (pembelajaran). 

Masa peka juga merupakan saat yang paling tepat, paling hebat dan 

paling sensitif bagi tumbuh dan berkembangnya suatu potensi tertentu. Masa 

peka menurut pandangan Montessori tidak akan muncul dua kali sepanjang 

rentang kehidupan seseorang. Pendapat ini didukung oleh penelitian tentang 

tumbuh dan matinya suatu fungsi sel syaraf pada susunan otak manusia (anak) 

karena memperoleh atau tidak memperoleh perangsang positif. Suatu fungsi 

sel syaraf akan mati jika sel tersebut yang merupakan potensi tidak 

memperoleh perangsang yang positif (baik) dari lingkungannya. Sebaliknya, 

suatu fungsi sel syaraf yang berupa ‘hidden potensi’ akan tumbuh secara 

optimal jika memperoleh perangsang positif dari lingkungannya.  

Jika suatu potensi memasuki suatu masa pekanya maka tidak akan 

ada lagi masa yang sehebat dan sesensitif masa tersebut yang akan dijumpai 

seseorang. Masa peka potensi-potensi tertentu tidak dapat dipastikan dan 
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diramalkan munculnya pada setiap anak. Setiap anak akan menunjukkan masa 

pekanya sendiri-sendiri. Masa peka suatu potensi akan tampak pada seorang 

anak dari gejala-gejalanya, misalnya masa peka potensi membaca permulaan 

ditandai oleh munculnya tingkah laku spontan dan ketertarikan anak pada buku, 

gambar dan bacaan. Seringkali anak usia 2 atau 3 tahun “membaca” buku, 

koran atau majalah walaupun isi bacaannya berbeda dengan apa yang 

diungkapkan, terkadang yang dilakukan mereka saat memegang buku atau 

gambarnya-pun terbalik. 

Peranan utama pendidik ketika anak memasuki masa peka 

sebagaimana digambarkan diatas adalah menciptakan suatu kondisi, memberi 

kesempatan dan menunjukkan permainan serta alat permainan tertentu yang 

memungkinkan munculnya masa peka serta menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi yang sudah memasuki masa peka. 

4. Anak memperoleh kebebasan untuk berkembang 

Asumsi ini didasarkan pada konsepnya bahwa pendidikan haruslah 

‘pedosentris’. Karena yang menjadi pusat kegiatan pendidikan itu adalah 

kesanggupan atau kemampuan anak maka anak harus diberikan kebebasan 

untuk mengembangkan potensinya. Tugas 

pendidik yang utama adalah menciptakan 

kondisinya serta menjauhkan segala hal 

yang dapat merintangi atau menghalangi 

perkembangan potensi anak. Dengan 

memberikan kebebasan pada anak dalam 

situasi pendidikan maka anak akan secara 

aktif berusaha mengembangkan berbagai 

potensinya sesuai dengan tempo dan irama 

Pedosentris 

  

Sebagai pusat segala sesuatu 
yang bersifat pendidikan; di 

dalamnya terdapat kegiatan 
yang bersifat mendidik 

(pedagogi). 
 

 
 

Renti Oktaria, 2009. 
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perkembangannya sendiri, tanpa dirintangi oleh kehendak atau pemaksaan 

oleh pendidik. Implikasi kebebasan ini terutama dalam situasi pendidikan 

‘formal’ di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar kelas awal adalah 

diciptakannya suatu iklim pembelajaran yang variatif, misalnya ada anak yang 

mewarnai diatas meja sambil duduk di kursi, sambil tiduran di lantai, di 

halaman sesuai dengan kehendak anak. Pendidik tidak memaksakan satu jenis 

program atau kegiatan tertentu yang harus dikerjakan oleh anak secara 

keseluruhan dalam waktu dan tempat yang sama. Dengan demikian, konsep 

pembelajaran Montessori menjadi sangat individual. Walaupun anak secara 

individual memiliki kebebasan dalam memilih kegiatan dan alat permainan, 

namun kebebasan yang dimaksudkan Montessori bukanlah kebebasan ‘liar’. 

Kebebasan dalam konsep Montessori adalah kebebasan yang didasari oleh 

aturan yang disepakati bersama, misalnya setiap anak tidak boleh mengganggu 

temannya, berlari dalam kelas, berteriak atau berdiri diatas meja.  Semua 

bentuk tata tertib ini secara langsung ditanamkan pada anak tanpa ada 

paksaan, bahkan tidak ada bentuk hukuman maupun hadiah yang digunakan 

Montessori untuk menegakan tata tertib tersebut. 

Dalam merealisasikan lembaga pendidikannya, Montessori 

mendirikan sekolah yang menjadi cita-citanya yang disebut dengan Casa dei 

Bambini. Pada sekolah tersebut dapat digambarkan hal-hal yang menjadi 

kekhasan Montessori sebagai berikut: 

1. Ruangan. 

Gedung, alat pengajaran dan cara mengaturnya berlainan dengan 

sekolah biasa. Casa dei Bambini diperuntukan 40 orang anak antara 

umur 3 sampai 7 tahun. Anak–anak itu belum terkena kewajiban 

belajar. Mereka tinggal disitu sampai sepanjang hari dan dikumpulkan 
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dalam suatu ruangan besar, yaitu ruang bekerja. Kecuali ruang 

bekerja itu ada pula ruangan yang lebih kecil melulu untuk makan; 

satu ruangan lagi untuk seni suaradan ruangan depan untuk 

menerima tamu. Untuk guru disediakan kamar tersendiri. Sekolah itu 

dilingkari halaman luas. Kelas–kelas dihubungkan dengan kebun 

sekolah, yang dipakai sebagai suatu tempat bekerja pula. Sudah 

diterangkan, bahwa perkakas sekolah yang dipakai berlainan dengan 

sekolah biasa, karena bentuk dan beratnya disesuai dengan kekuatan 

dan kebutuhan anak. Kran–kran pencuci tangan tidak dilupakan. 

Gambar-gambar, yang digantungkan rendah sesuai dengan besarnya 

anak,menghias dinding di atas almari-almari kecil.  Memang rak–rak 

dan almari yang rendah–rendah berderet sepanjang tembok–tembok 

dan berisi alat “permainan” ciptaan Montessori. Bangku tidak ada; 

yang ada kursi dan meja kecil. 

2. Guru 

Pada sekolah model lama, guru berperan aktif dalam menentukan 

dan memaksakan segala sesuatu yang harus dilakukan anak. Di ‘Casa 

dei  Bambini’, guru hanya seseorang pemimpin, yang mengamati 

anak untuk mengetahui timbulnya masa peka seseorang murid dan 

selanjutnya memberi petunjuk secara individual. Pengajaran 

diberikan secara singkat dan sederhana. Sesudah anak tertarik 

perhatiannya ia dibiarkan aktif untuk mencari jalannya sendiri.  Guru 

wajib selalu obyektif dalam pandangannya. 

3. Cara Mengajar 
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Langkah-langkah jalan pengajaran yang dipakai untuk memasukan 

bahan pengajaran dalam jiwa anak selalu sama, yaitu 3 langkah 

sebagai berikut : 

a. Langkah memberi asosiasi atau menunjukan, 

b. Langkah mengenal, 

c. Langkah mengingat. 

Berikut diberikan sebuah contoh dalam melatih warna dengan 

langkah    langkah tersebut.  

1) Langkah menunjukkan. 

Guru sambil memperhatikan kertas merah, mengatakan : “ini 

merah!” Begitu pula warna lain : putih, hijau, kuning, dan 

sebagainya. 

2) Langkah mengenal. 

Guru mengacaukan kertas–kertas berwarna itu dan kemudian 

berkata: ”Ambilah merah!”. 

3) Langkah Mengingat. 

Dari kertas-kertas berwarna yang dikacaukan tadi guru 

mengambil sehelai dan bertanya : “Ini warna apa?”.  

4. ALat Permainan 

Montessori termasuk tokoh yang meyakini bahwa panca indra adalah 

pintu gerbang masuknya berbagai pengetahuan kedalam otak 

manusia (anak). Karena peranannya yang sangat strategis maka 

seluruh panca indra harus memperoleh kesempatan untuk 

berkembangan sesuai dengan fungsinya. Agar fungsi panca indra ini 

berkembang, montessori mengembangkan berbagai jenis alat 
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permainan. Alat permainan berikut telah berkembang secara lebih 

cepat oleh kelompok Neo-Montessori, baik yang dipergunakan untuk 

anak usia pra-sekolah maupun untuk anak usia sekolah dasar. Alat-

alat permainan sederhana yang diciptakan Montessori untuk anak 

usia prasekolah dapat digambarkan sebagai berikut: 

No. 
Jenis Alat 

Permainan 
Keterangan 

1. Alat Permainan 

Indra 

Penglihatan 

 

Untuk melatih daya penglihatan anak, Montessori 

menciptakan alat sebagai berikut : 

A. Tiga stel silinder dengan baloknya yang 

berlubang sesuai dengan besar dan tingginya 

silinder tersebut. Masing stel silinder dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1) Stel pertama terdiri atas 10 buah silinder 

yang memiliki ukuran tinggi yang sama 

dan besarnya berbeda. Untuk melatih 

penglihatan (pengamatan), anak diminta 

untuk memasukan masing-masing silinder 

kedalam kotaknya. 

2) Stel kedua terdiri atas 10 buah silinder 

yang memiliki ukuran besar yang berbeda 

dan tingginya sama. Dalam mengerjakan 

permainan ini, anak berusaha 

membandingkan tinggi silinder dan 

dalamnya lubang silinder tersebut. 
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3) Stel ketiga terdiri atas 10 buah silinder 

yang memiliki ukuran tinggi dan besar 

yang berbeda. Anak akan mengerjakan 

permainan ini dengan letak kesukaran 

pada pengamatan tentang besarnya 

silinder, besarnya lubang, tingginya serta 

dalamnya silinder tersebut. 

B. Ada tiga stel kotak, balok dan keping papan. 

Masing-masing stel tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

1) Satu stel kubus terdiri dari 10 buah kubus 

yang dibuat dari mulai ukuran yang paling 

besar sampai ukuran paling kecil. Dalam 

menggunakan permainan ini, kubus-kubus 

tersebut dikacaukan dan anak diminta 

menyusun kubus-kubus itu ke atas dari 

ukuran yang paling besar (dibawah) 

sampai yang paling kecil (diatas). 

2) Satu stel balok yang sama panjang dan 

lebarnya sama tetapi ukuran tingginya 

berbeda. 

3) Benda – benda dengan berbagai bangun : 

bulat, segi panjang, segi tiga,, segi 

banyak, campuran dan sebagainya. 

Sebagai setelan dari bangun itu ada 

papan, di atas papan itu dilukiskan bangun 
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– bangun tersebut. Anak harus dapat 

meletakan bangun itu dengan tepat di 

atas papan yang sesuai. Jika bangun itu 

dilukiskan di atas kertas maka bangun itu 

dapat dipakai untuk melatih kelentukan 

tangan anak dengan cara mengisi bangun 

itu dengan garis (mengarsir). Jika bangun 

– bangun itu dikerukan dalam papan, 

maka papan dengan kerukan dapat 

dipakai untuk latihan meraba. 

4) Untuk latihan penglihatan warna dipakai 

pias-pias kertas dengan berbagai warna. 

Sesudah pias-pias itu dikacau, anak 

melatih diri dengan mengumpulkan pias-

pias yang sama warnanya. Juga ada 

gelinding – gelinding benang dengan 8 

warna induk dan tiap warna induk 

mempunyai 8 buah anak warna. Anak 

disuruh menyusun warna-warna itu 

menurut jenisnya. 

2. Alat permainan 

untuk indera 

peraba dan 

perasa. 

 

Untuk melatih indera peraba dan perasa dipakai 

papan yang dibagi menjadi kotak – kotak. Kotak – 

kotak itu diseling halus dan kasar. Sesudah 

perasaan kasar dan halus diberitahukan oleh 

guru, maka anak meraba sendiri sambil 

mengatakan apakah yang dirasakan itu halus 
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atau kasar. Jika anak sudah pandai dalam hal ini 

lalu kepadanya diberikan latihan merasa dan 

meraba papan atau barang yang tidak begitu 

besar perbedaannya antara kasar dan halus. 

Untuk keperluan itu dijalankan pula latihan 

dengan berbagai kain halus dan kasar. 

Indera perasa untuk perasaan suhu dilatih 

dengan beberapa bejana berisi air yang berbeda 

dalam panas, hangat kuku dan dingin. Guna 

melatih indera perasa untuk perasaan berat 

dipergunakan keping – keping papan yang 

berbeda beratnya. Papan itu dikacaukan letaknya 

dan anak disuruh memisahkan yang berat dan 

ringan.  

Indera perasa dengan lidah dilatih dengan 

berbagai buah – buahan atau makanan, yang 

manis, masam, asin, pahit dan sebagainya. 

Sesudah mengecap sesuatu anak harus 

berkumur dulu sebelum mulai merasakan 

makanan yang lain. 

Indera peraba suatu benda dilatih sambil 

memejamkan mata, meraba sesuatu benda dan 

kemudian mengatakan, benda apakah yang 

sedang diraba itu. Dengan sendirinya barang 

yang harus diterka anak itu barang yang telah 
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dikenal anak: kerikil, butir padi, jagung, kunci dan 

sebagainya. 

3. Alat permainan 

untuk indera 

pendengar  

 

Montessori banyak memiliki alat permainan untuk 

melatih indera pendengar, diantaranya adalah : 

 

a. Ada sekelompok kotak – kotak tertutup yang 

berisi batu, uang logam, jagung, beras, atau 

barang lain. Disamping itu ada sekelompok 

kotak – kotak yang lain dengan isi yang 

sejenis dengan kelompok yang pertama. 

Tugas anak ialah : menjajarkan kotak – kotak 

yang sama isinya, tanpa melihat, melainkan 

hanya dengan mendengarkan bunyinya. 

Lambat laun anak harus dapat mengatakan isi 

kotak itu sesudah mendengarkan bunyi kotak 

itu. 

b. Ada beberapa kelinting dengan bunyi nada 

yang berlainan. Anak harus dapat 

mengumpulkan kelinting yang sama tinggi 

nadanya . Malahan dipakai pula kelinting 

dengan nada diantara a sampai a’. Lebih 

lanjut 

c. Juga nada tengahan. Sesudah mahir maka 

anak diperbolehkan memainkan lagu yang 

sederhana dengan kelinting itu. 
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d. Guru main piano. Anak berbaris atau 

bergerak dengan irama yang sesuai dengan 

irama lagui yang dimainkan guru. 

e. Ada juga permainan untuk melatih 

pendengaran dengan maksud menenangkan 

dan memperkeras kemauan anak. 
 

Latihan ketenangan dilakukan dalam kamar yang 

gelap, guru berbisik menyebut nama seseorang 

anak. Anak yang namanya disebut tadi harus 

berdiri dan berpindah tempat. Latihan kemauan 

dilakukan dalam beberapa menit lamanya anak 

harus duduk diam dan tidak boleh bergerak 

sedikitpun. 

4. Alat permainan 

untuk indera 

pencium. 

Indera pencium dilatih dengan bau berbagai 

bunga dan buah – buahan. Setelah anak dapat 

mengatakan berbagai jenis bau-bau benda, anak 

harus pandai pula menyebut nama sesuatu 

bunga, buah atau barang lain yang dicium tanpa 

melihatnya. Kegiatan ini juga bisa dilakukan anak 

pada barang makanan yang berbau busuk serta 

menebak asal bau tersebut. 

 

5. Bahan pengajaran. 
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Kecuali bahan pengajaran untuk latihan indera, seperti yang telah 

dibicarakan dalam bagian tentang alat permainan, dalam model 

pendidikan  Montessori itu ada pula bahan pengajaran guna 

pendidikan jasmani dan pendidikan kecerdasan. 

a. Pendidikan jasmani. 

Pendidikan jasmani pertama ditujukan untuk menguasai 

gerakan otot-otot yang praktis dan latihan itu dinamai latihan 

motorik. Termasuk latihan motorik itu ialah: berpakaian sendiri, 

merangkai (meronce) berbagai benda, melakukan berbagai 

pekerjaan rumah tangga, mengatur meja makan, membasuh alat 

makan, mengancingkan buah baju dengan berbagai cara. 

Kegiatan berkebun banyak dilakukan oleh anak-anak. Kegiatanan 

ini dapat menumbuhkan keaktifan anak. Dengan aktivitas itu, anak 

dapat menguasai berbagai gerak bagian badan dan ototnya. 

Kegiatan itu dimaksudkan pula untuk membantu anak mencintai 

tanaman dan binatang, agar anak memperhatikan gejala 

hidupnya. Hal yang termasuk dalam latihan motorik juga ialah 

membiasakan anak bersikap baik pada waktu anak bercakap 

dengan orang lain: badan lurus, kepala tegak, mata memandang 

kearah yang diajak bercakap-cakap. Latihan ini penting untuk 

mendidik sopan santun pada anak. 

Pendidikan jasmani yang dilakukan secara tidak 

langsung juga dilakukan dalam pendidikan Montessori. Hal 

tersebut terutama dilakukan dalam menjalankan kebersihan 

untuk kesehatan badan. Pada waktu tertentu, anak  diperiksa 

kebersihan anggota badan seperti tangan, rambut, kuku, telinga, 
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dan gigi. Anggota badan yang terdapat kotoran harus dibersihkan 

di sekolah dan di bawah bimbingan guru. Kebersihan kelas dan 

alat permainan dilaksanakan dan dijaga  oleh anak-anak sendiri. 

Pendidikan jasmani yang dilakukan secara langsung 

dilaksanakan juga di sekolah. Beberapa jenis latihan jasmani 

secara langsung adalah latihan ketangkasan, latihan berjalan, 

latihan timbang di atas garis lurus, garis lengkung, garis elips. 

Latihan ini dipersukar dengan membawa gelas berisi air atau 

sendok berisi kelereng. Untuk melatih irama, latihan tersebut 

juga dapat diiringi piano dan nyanyian anak-anak sendiri. 

 

b. Pendidikan kecerdasan. 

Pendidikan kecerdasan sangat dipentingkan oleh Dr. 

Montessori dan terdapat dalam segala keaktifan anak. Keaktifan 

anak mencakup seluruh metode dan cara mengajar yang 

dilakukan Montessori. Oleh karena itu, semua mata pengajaran di 

sekolah Montessori, memberikan pendidikan kecerdasan. 

Beberapa mata pengajaran dan bahan pengajaran akan diuraikan 

pada bagian berikut seperti menulis dan membaca pemulaan, 

bahasa dan berhitung. 

1) Menulis dan membaca Permulaan 

Menulis dan membaca ini diberikan  untuk memenuhi masa peka anak 

tentang hal itu.  Masa peka menulis dan membaca timbul menurut 

Montessori sebelum anak umur 6 tahun, yaitu pada umur antara 41/2 dan 
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5 tahun. Pengajaran menulis dan membaca itu diberikan bersambungan 

dan pengajaran menulis diberikan terlebih dahulu. Metode yang dipakai 

untuk membaca permulaan adalah metode sintesa (penggabungan). 

Metode ini didasarkan pada ilmu jiwa yang dianut Montessori, yakni ilmu 

jiwa unsur (ilmu jiwa mozaik) dengan menggunakan teori asosiasi 

(pertalian atau hubungan). Ilmu jiwa ini memberikan pengertian bahwa 

suatu unsur (misalnya unsur huruf) akan mempunyai makna jika unsur 

tersebut bertalian atau berhubungan (sintesa = menggabungkan) dengan 

unsur lain sehingga membentuk suatu arti. Unsur huruf tidak akan memiliki 

makna apa-apa kalau tidak bergabung dengan unsur (huruf) lain sehingga 

membentuk suatu kata, kalimat atau cerita yang bermakna. Atas dasar 

konsepsi itu, metode sintesa Montessori dilaksanakan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

Pertama, memperkenalkan huruf  

 

 

(sebagai unsur terkecil). Huruf pertama yang diperkenalkan sebaiknya 

huruf vokal (huruf hidup), lalu konsonan (huruf mati) dan diftong 

(persengauan, misalnya ”ng”, ”ny”). Pada waktu memperkenalkan salah 

satu huruf (misalnya A atau a) sebaiknya diikuti dengan gambar yang 

dimulai dengan huruf tersebut (misalnya Ayam, Anjing, Angsa). Kata atau 

kalimat dalam gambar tersebut memiliki pecahan huruf-huruf, suku kata, 

kata dan kalimat jika mungkin dan sederhana sampai ke cerita.  

Ayam Jago 
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Untuk memperkenalkan huruf, anak dapat disuruh menjejaki 

dengan jarinya suatu huruf (misalnya huruf a) yang tertera kasar dengan 

ampelas di atas kertas. Agar anak dapat menunjukkan kelentukan tangan 

maka dapat dilatih mengisi lukisan dengan garis (mengarsir), tidak hanya 

dengan pinsil hitam melainkan juga dengan pinsil berwarna. Sesudah 

latihan ini, anak disuruh melukiskan huruf itu di udara atau di bangku, 

tanpa melihat contoh. Jika anak selesai melakukan hal tersebut maka 

dapat dilanjutkan dengan mengajarkan bunyi huruf itu dengan 

menggunakan tiga langkah pengajaran Montessori. Montessori 

menganggap bahwa anak tidak perlu dilatih terus menerus menulis suatu 

kata, karena sambil bermain membuat huruf dan mengarsir huruf itu, pada 

suatu saati anak tiba-tiba mengetahui bahwa ia dapat menulis. Peristiwa 

ini dinamakan letusan menulis atau eksplosi menulis. Sejak saat itu anak 

akan berusaha terus melatih diri menulis nama berbagai benda. Untuk 

memberikan stimulasi membaca lanjutan maka pendidik dapat melalukan 

berbagai bentuk aktivitas seperti : 

1) Menggantungkan pias kertas bertuliskan nama-nama benda (dibawah 

jendela digantungkan kertas bertuliskan jendela). Anak secara 

langsung dilatih membaca tulisan pada pias kertas itu. Jika ekplosif 

membaca sudah muncul maka anak akan dapat melihat hubungan 

antara benda dan katanya. Anak terus dilatih membaca dengan 

berbagai permainan, umpamanya dengan kertas gulungan berisi 

nama barang, sebagai kata lepas. 

2) Pada pias kertas dituliskan kalimat pendek atau kalimat yang berisi 

suruhan. Setelah membaca, anak disuruh melaksanakan suruhan itu. 
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Sebagai permainan anak diberi sejumlah gulungan kertas yang berisi 

perbuatan-perbuatan atau suruhan yang harus dikerjakan anak, 

misalnya “Saya membersihkan lantai”. Semakin mampu membaca 

kalimat maka pendidik dapat memperpanjang struktur kalimat yang 

diberikan pada anak.  

 

   2. Bahasa 

Bahasa lisan diajarkan dengan mengadakan percakapan antara pendidik 

dan murid. Sebelum kelas dimulai, guru membuka kegiatan percakapan  

dengan mengadakan tanya jawab tentangl pengalaman dan pekerjaan 

murid di rumah dan di luar lingkungan sekolah. Melalui percakapan ini, 

setiap anak akan mengemukakan pengalaman dan pengetahuannya 

masing-masing dan juga menggunakan bahasa sendiri-sendiri. Dalam 

kegiatan kelas, perpindahan bidang pengembangan (mata pengajaran) satu 

dengan ke bidang pengembanan lainnnya diadakan latihan bernafas dengan 

sikap yang baik ; berdiri dengan tangan di pinggang, mulut terbuka, 

mengambil nafas panjang-panjang sambil melebarkan dada dan menarik 

bahu. Kegiatan ini berguna untuk merilekan sejenak dan melatih 

konsentrasi anak untuk mengerjakan permainan berikutnya. 

Untuk mengembangkan pemahaman tata bahasa, Montessori 

membuat alat permainan yang banyak didasarkan atas daya penglihatan 

warna.  Tiap jenis kata diberi warna yang tetap umpamanya sebagai 

berikut: Kata sifat berwarna kuning, kata kerja hijau. Kata yang terdapat 

diatas kertas dikumpulkan dalam kotak yang berpetak-petak. Setiap petak 

berisi hanya satu jenis kata saja sehingga semua kata yang berada 
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disetiap kotak  sama warnanya. Di dalam kotak itu ada juga pias-pias yang 

panjang berisi kalimat. Anak disuruh mengambil suatu kalimat. Kemudian ia 

disuruh menyusun kalimat itu dengan kata yang terdapat dalam petak 

kotak. Dengan demikian, anak dengan sendirinya akan mengetahui, bahwa 

suatu kalimat itu terdiri atas berbagai jenis kata, suku kata dan huruf 

karena melihat berbagai warna dalam kalimat. 

 

 

3. Proses terjadinya kata 

Untuk memberikan pemahaman bahwa setiap kata dapat terdiri 

atas kata dasar, awalan dan akhiran maka dapat dipergunakan visualisasi 

warna. Kata dasar dapat divisualisasikan dengan warna merah, awalan 

berwarna hijau dan akhiran berwarna kuning. Kelompok kata dasar, awalan 

dan akhiran disatukan dalam petak sendiri-sendiri. Permainan dapat 

dilakukan dengan cara anak disuruh menyusun (mengambil suatu kata 

dasar) kemudian mengambil dan memasangkannya dengan suatu awalan 

serta akhiran. 

 

 

 AWALAN                           KATA  DASAR                   AKHIRAN 
 

 

 

 

lukis kan Me 

Melukis 

 
kan 

Melukiskan 
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4. Berhitung Permulaan 

Dalam mengembangkan kemampauan berhitung permualaan 

banyak sekali dipergunakan berbagai bentuk alat peraga. Dengan 

penggunaan alat peraga tersebut akan menanamkan permahaman yang 

kongkrit pada anak tentang berbagai pengertian bilangan. Untuk 

pengembangan tersebut, Montessori menyusun teknik dan alatnya sebagai 

berikut : 

a) Teknik Membilang. 

Untuk memperkenalkan konsep bilangan, anak diberikan tugas 

membilang berbagai benda seperti: kerikil, manik-manik, daun  dan 

sebagainya. Disamping menyebut urutan bilangan, anak diajarkan 

konsep bilangan dengan jumlah yang berbeda-beda. 

b) Teknik Membanding 

Teknik membanding dilakukan untuk membedakan panjang berbagai 

benda. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan 10 bilah tangkai  

yang berlainan panjangnya dari 1 dm sampai bilah yang 10 dm. Tiap 

tangkai diberi warna. Anak harus disuruh menyusun bilah-bilah itu 

mulai yang paling pendek sampai yang terpanjang. 

c) Teknik Menjumlah. 

Teknik ini dipergunakan untuk mengembangkan kemampuan 

menjumlah bilangan dengan menggunakan benda-benda kongkrit. 

Menjumlah dilakukan dengan jalan : 
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a. Kotak berpetak terdiri dari 10 bidang. Tiap petak berisi 1 batang 

lidi sampai dengan 10 batang. Anak disuruh menggabungkan isi 

petak satu dengan petak lainnya dan menghitung isinya. Dibawah 

setiap kotak diberikan lambang bilangan 1 sampai dengan 10. 

b. Untaian manik dengan jumlah 1 sampai dengan 10. Dalam 

berhitung lanjutan disusun dengan menggunakan untaian manik 

dari 100 sampai 1000. Setiap untaian manik diberi warna sesuai 

dengan jumlahnya.  

 

 

 

       ___________   Model Sentra 

 

wal pertama kali model sentra dikenalkan oleh Helen Parkhust 

(asisten dan murid dari Montessori). Konsep dasar dari model 

pembelajaran sentra kini telah ditulis dan dikembangkan secara lebih lengkap 

oleh para penulis atau pengembang model pendidikan di beberapa Negara 

maju dengan berbagai label nama seperti learning Area, Centre Class Models 

dan Learning Center. Gagasan konseptualnya terletak pada konsep yang 

mengatakan bahwa kegiatan pendidikan (pembelajaran) harus mengamodasi 

kebutuhan perkembangan dan belajar anak. Secara konseptual, perkembangan 

anak pada usia prasekolah dan sekolah dasar banyak diwarnai oleh masa-

masa terjadinya overaktivitas  atau aktivitas yang berlebihan sehingga anak-

anak cenderung selalu bergerak aktif, termasuk dalam mempelajari berbagai 

A 

E. B. E. 
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aspek pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai. Konsep perkembangan ini 

sekaligus diperkuat oleh konsep dan fakta perkembangan bahwa banyak anak 

belajar dengan melakukan eksplorasi yang memungkinkan anak belajar dengan 

cara menjelajahi berbagai pengalaman, peristiwa atau objek tertentu. 

Berdasarkan kebutuhan perkembangan dan belajar tersebut, proses 

pendidikan seharusnya memberikan kesempatan pada anak untuk belajar 

dengan melakukan kegiatan moving  atau bergerak/berpindah dari suatu objek 

atau aktivitas ke objek atau aktivitas lainnya. Konsep dasar seperti inilah yang 

oleh Helen Parkhus dikemas dan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran 

sentra atau vak. 

Helen Parkhust dilahirkan pada tahun 1887 di Amerika. Tahun 1904, ia 

menjadi guru di sebuah sekolah yang memiliki satu ruangan kelas besar 

dengan jumlah murid 40 orang. Murid-murid pada sekolah tersebut berbeda-

beda tingkatan sehingga terdapat 8 kelas yang berkumpul dalam satu ruangan. 

Pengajaran kadang-kadang dilakukan secara klasikal untuk murid yang 

berbeda satu tingkatan kelasnya sedangkan yang lain mengerjakan tugas 

secara mandiri. Dalam kondisi ini ruangan kelas menggambarkan seperti 

ruangan laboratorium anak-anak sehingga Helen Parkhust menyebutnya 

sebagai “Laboratory Plan”.  

Pada tahun 1913, Helen berkenalan dengan Montessori serta 

memperoleh berbagai penjelasan tentang sekolah Montessori. Pada tahun 1914, 

ia memutuskan mempelajari sekolah Montessori tersebut di Italia. Setelah 

meletusnya perang dunia pertama, Helen mengungsi ke Amerika bersama 

Montessori. Montessori diminta mengembangkan konsep dan gagasan 

pendidikannya di Amerika. Sebagai murid dan asisten Montessori, Miss Helen 

semakin mengetahui keunggulan dan kelemahan sistem pendidikan Montessori. 
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Menurut anggapannya, Montessori terlalu menekankan pengajaran individual 

sehingga murid-murid kurang mendapatkan kesempatan untuk bersosialisasi.  

Disamping itu, banyak alat-alat pengajaran yang dilaksanakan secara 

kaku atau menurut aturan tertentu sehingga mejadikan  anak jenuh dan 

monoton. Dengan mempertimbangkan kelemahan tersebut maka pada tahun 

1919, ia mencobakan konsep pendidikannya untuk anak cacat dan sekolah 

menengah di kota Dalton. Keberhasilannya mengembangkan pendidikan 

tersebut memberikan nama ciri pendidikan Helen sebagai “The Dalton Plan”.  

Pandangan dasar pertama Helen Parkhust mengungkapkan bahwa 

kegiatan pengajaran harus disesuaikan dengan sifat dan keadaan individu 

yang mempunyai tempo dan irama perkembangan sendiri-sendiri. Bahan 

pengajaran serta cara mengajar guru harus mengikuti tempo dan irama 

perkembangan setiap anak. Dengan demikian seorang anak akan menguasai 

berbagai bahan pengajaran tanpa merasa terhambat oleh keunggulan dan 

kelemahan anak yang lain. Setiap anak akan maju dan berkembang sesuai 

dengan kapasitas kemampuannya masing-masing. Walaupun murid mempunyai 

tempo dan irama perkembangan sendiri-sendiri dalam menguasai bahan 

pengajaran namun kegiatan pengajaran tetap harus memberikan kemungkinan 

pada setiap murid untuk berinteraksi, bersosialisasi dan bekerja sama dengan 

murid lain dalam mengerjakan suatu tugas tertentu secara mandiri. 

Pandangan ini mengisyaratkan bahwa Helen Parkhust tidak hanya 

mementingkan pengembangan aspek individu tetapi juga mengembangkan 

aspek sosial dari anak didik. 
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Untuk itu, bentuk pengajaran harus merupakan keterpaduan antara 

bentuk klasikal dan bentuk kegiatan individual. Kemandirian murid dalam 

mengerjakan tugas (tahunan, bulanan dan mingguan) hanya dapat dilaksanakan 

jika setiap murid dapat ditumbuhkan otoaktivitasnya. Atas dasar ini maka 

suasana tertib dan disiplin dapat tercipta oleh kesadaran para murid bukan 

paksaan dari guru.  

Munculnya kesadaran dikarenakan 

seringnya setiap anak berinteraksi dan bekerja 

sama dengan murid lain sehingga aturan-

aturan kelompok akan muncul dari kebutuhan 

murid itu sendiri. Upaya menumbuhkan 

otoaktivitas anak dilaksanakan dengan jalan 

memberikan kemerdekaan atau kebebasan pada setiap murid untuk 

menyelesaikan berbagai tugas, baik tahunan, bulanan maupun mingguan. 

Bentuk tugas yang berstruktur tersebut memungkinkan murid secara tertib 

dan terjadwal membuat target dalam pencapaian setiap tugasnya. 

Sebagai suatu model khas, model pendidikan Dalton banyak memiliki 

sejumlah perbedaan dengan model pendidikan Montessori. Hal ini merupakan 

suatu keunggulan tersendiri dari model tersebut mengingat penciptanya 

(Helen Parkhust) cukup intensif melihat kelebihan dan kelemahan model 

pendidikan Montessori. Beberapa gambaran pelaksanaan model  pendidikan 

Dalton dapat diungkapkan sebagai berikut : 

1. Ruangan Kelas 

Seperti halnya kelas Montessori, Kelas Dalton juga memiliki 

ruang kelas yang luas tetapi dipergunakan untuk memberikan pengajaran 

klasikal. Ruangan kelas besar ini dapat dimodifikasi menjadi kelas-kelas 

Otoaktivitas  

Aktivitas yang muncul dan 

tumbuh dari dalam diri 
seseorang. 

 
 

Hapidin, 2009 
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kecil yang disebut dengan ruangan vak atau sentra-sentra. Dari disain 

ruangan tersebut tampak bahwa model pendidikan Dalton memberikan 

pelayanan secara seimbang antara bentuk pengajaran klasikal dengan 

bentuk pengajaran individual. Ruangan klasikal dipergunakan untuk 

menjelaskan hal-hal umum, pengetahuan pokok (dalil, hukum, prinsip) yang 

sukar dipahami anak secara individual, pembahasan bentuk kesalahan-

kesalahan umum yang dilakukan murid dalam mempelajari pengetahuan 

pada masing-masing vak atau sentra.  

Setiap ruangan vak atau sentra terdiri atas satu mata pelajaran 

atau bidang pengembangan. Ada ruangan vak atau sentra ilmu bumi berisi 

berbagai bahan ajar dan alat-alat pengajaran serta sumber belajar ilmu 

bumi seperti peta, globe, gambar-gambar, dan majalah pengetahuan. 

Demikian pula pada ruangan vak atau sentra ilmu alam berisi bahan-

bahan ajar ilmu alam, gambar-gambar, alat-alat laboratorim, dan majalah 

pengetahuan alam. 

 

 

 

 

 

 

 

Ruangan klasikal juga dipergunakan untuk berbagai aktivitas seperti gerak 

badan, bernyanyi, bercerita, berhitung, bermain. 
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2. Guru 

Setiap guru harus seorang ahli yang menguasai dan mencintai 

vak bidang studi masing-masing. Setiap guru akan memberikan penjelasan 

secara umum pada murid-murid yang mengunjungi vak bidang studinya 

sesuai dengan pokok bahasan yang secara umum dipelajari murid-murid. 

Guru berusaha memperhatikan dan mengamati pekerjaan setiap murid, 

menanyakan kesulitan murid mengerjakan tugas-tugas, memberikan 

bimbingan sehingga setiap murid benar-benar menguasai vak tersebut. 

Guru juga memberikan arahan pada murid ketika menggunakan berbagai 

alat untuk mengkaji suatu bahan tertentu, bahkan juga pada penjelasan 

pembahasan soal-soal yang dianggap sulit oleh para murid. Guru vak atau 

guru sentra harus menguasai perkembangan setiap murid dalam 

mengerjakan berbagai tugas (minguan, bulanan dan tahunan) sehingga 

dapat mengikuti tempo dan irama perkembangan setiap murid dalam 

mengusai bahan-bahan pengajaran. 

3. Bahan dan Tugas 

Bahan pengajaran setiap vak secara umum terdiri dari bahan 

minimal dan bahan tambahan. Bahan pengajaran minimal merupakan 

bahan pengajaran yang harus dikuasai setiap murid. Bahan pengajaran 

minimal juga merupakan target kemampuan minimal yang harus dikuasai 

setiap murid dalam mempelajari setiap vak bidang studi atau bidang 

pengembangan tertentu. Bagi murid yang telah menguasai bahan 

pengajaran minimal dapat memperoleh bahan pengajaran tambahan yang 

merupakan pengembangan atau pengayaan dari bahan pengajaran 

minimal tersebut. Bahan pengajaran tambahan dapat diberikan pada 

setiap murid secara individual sesuai dengan tempo penguasaan murid 
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tersebut pada bahan minimal. Namun demikian dapat pula bahan 

tambahan diberikan pada seluruh murid (sekelompok murid) jika mereka 

telah menguasai bahan minimal pada satuan waktu yang relatif sama. 

Bahan pengajaran tambahan dapat merupakan pengayaan dari 

bahan minimal yang disusun dan disesuaikan dengan kenyataan dan 

kondisi lingkungan hidup dimana setiap murid tinggal. Melalui 

pengembangan ini maka anak lebih dipersiapkan untuk menghadapi 

kehidupan senyatanya dengan penuh rasa tanggung jawab.  

Bahan pengajaran minimal dalam model pendidikan Dalton 

sebenarnya sama dengan bahan pengajaran pada sekolah biasa lainnya. 

Perbedaannya terletak pada cara guru menyajikan bahan dan cara murid 

mengolah serta menguasai bahan tersebut. Bahan pengajaran minimal 

diperkenalkan guru pada awal tahun ajaran sebagai bentuk kontrak 

tahunan. Pada awal tahun ajaran, guru memberikan penjelasan secara 

global isi bahan pada vaknya masing-masing. Setelah murid mengenal isi 

bahan pengajaran secara global lalu menanda tangani kontrak tahunan. 

Kontrak bahan pengajaran tahun terbagi dalam 10 kontrak bulanan. Setiap 

kontrak bulanan dibagi lagi menjadi 4 tugas mingguan. Pada setiap tugas 

mingguan terdapat 5 unit tugas harian. Dalam tugas mingguan berisi 

bahan-bahan yang harus dikuasai setiap anak, tempo mengerjakannya, 

buku-buku sumber dan alat yang dipergunakan. Agar setiap tugas 

mingguan memiliki keterkaitan antar vak atau sentra bidang 

studi/pengembangan sat dengan lainnya maka pelaksanaan tugas 

mingguan tersebut dibicarakan dalam rapat dewan guru. 

Susunan bagan tugas mingguan berisi hal-hal sebagai berikut : 
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a. Jenis bidang studi dan garis besar pokok bahasan:  …………………………… 

b. Soal-soal                  :  …………………… 

c. Pekerjaan Tertulis           :  ……………………… 

d. Bab-bab yang harus dipelajari         :  ……………………… 

e. Pengajaran lisan klasikal          :  …………………… 

f. Alat-alat pengajaran yang digunakan                :  ……………… 

g. Bahan tambahan           :  ……………………… 

 

Sebagai contoh dapat diberikan sebuah ilustrasi dalam bidang ilmu bumi 

yang dibina oleh guru vak ilmu bumi tentang “ Waduk Jatiluhur” 

(modifikasi dari bahan asli tentang terusan panama). 

Waduk Jatiluhur 

1) Carilah olehmu letak Jatiluhur dalam peta Jawa Barat. Bacalah 

bahasan tentang Air dan kegunaannya pada buku “Bumi Kita” 

halaman 20  sampai 30. Perhatikan gambar waduk tersebut dan 

bagian-bagiannya dilihat dari udara. 

2) Dengan melihat peta, coba ukurlah jarak waduk tersebut dari 

beberapa   kota penting di Jawa barat. 

Dari Kota Melalui Kota Jarak Tempuh Selisih 

Purwakarta    

Subang    

Bandung    

Jakarta    

Pahamilah letak wilayah sekitar Jatiluhur tersebut agar kalian 

memahami wilayah Jawa barat.  
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3) Jawablah soal-soal berikut : 

a) Di kota manakah waduk Jatiluhur itu ? 

b) Berapa kira-kira jarak tempuh waduk tersebut dari kota 

terdekat ? 

c) Untuk apakah waduk Jatiluhur itu dibangun ? 

d) Mengapa dibangun waduk di daerah (kota) tersebut ? 

e) Kegiatan apa saja yang ada dalam waduk tersebut ? 

f) Apakah gunanya pintu-pintu air dari waduk tersebut ? 

4) Jika Andi berangkat ke waduk Jatiluhur dari Bandung dan Kiki 

berangkat dari Jakarta, manakah yang lebih dahulu sampai ke 

waduk tersebut ? Berapa selisih jarak tempuh antara Andi dan Kiki ? 

 

4. Murid dan Tugasnya 

Setiap murid akan memperoleh tugas dan penjelasan secara 

garis besar dalam bentuk pengajaran klasikal tentang bahan pengajaran 

pada suatu vak atau bidang studi. Masing-masing murid dapat memilih vak 

yang akan dipelajari terlebih dahulu. Ia bebas menentukan waktu 

penyelesaian serta alat-alat yang dipergunakan untuk menyelesaikan 

tugas tersebut. Walaupun ada kebebasan dari segi itu namun setiap murid 

tidak boleh mengerjakan tugas lain sebelum tugas yang sedang dikerjakan 

selesai. Jika seorang murid memasuki ruangan vak tertentu yang sudah 

penuh dengan murid lain maka ia harus memilih vak lainnya. 

Untuk mengembangkan sosiabilitas, guru memperbolehkan 

murid mengerjakan tugas tertentu secara bersama-sama. Dengan cara 

ini maka setiap murid akan memiliki kesempatan bersosialisasi, bekerja 

sama dan tolong menolong satu sama lainnya. Hanya saja tidak boleh 
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mengerjakan bahan atau tugas dengan saling meniru satu sama lainnya. 

Murid yang dapat menyelesaikan suatu tugas atau menguasai bahan 

minimal maka murid dapat meminta tugas tambahan atau memilih 

kegiatan lainnya yang ia gemari. Agar perbedaan setiap murid tidak 

terlalu jauh maka dapat saja ditetapkan guru bahan maksimal pada setiap 

pokok bahasan. Disamping cara tersebut dapat dilakukan pula dengan 

jalan menetapkan bahan minimal yang sama untuk tugas mingguan serta 

memberikan bahan tambahan pada minggu berikutnya. 

Dalam kondisi murid tidak dapat menyelesaikan tugas 

unit/harian di sekolah maka murid dapat diberikan izin mengerjakan tugas 

tersebut di rumah.  

5. Penilaian Kemajuan Murid 

Untuk menilai kemajuan murid dipergunakan  tiga jenis kartu 

penilaian. Ketiga jenis kartu itu adalah kartu kemajuan individu, kartu 

rekapitulasi kemajuan kelas dan kartu tahunan. Uraian dan contoh kartu 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

 

  _________  Model Simbiotis 

 

odel pembelajaran yang relatif sederhana dan “antic” ini belum 

banyak diakomodasi dan diadopsi oleh berbagai sekolah di 

Indonesia. Namun demikian, ide konsep dan langkah pembelajarannya secara 

M 

F. B. F. 
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langsung maupun tidak langsung telah diterapkan dibeberapa lembaga 

pendidikan. 

Decroly memperkenalkan suatu bentuk model pengajaran simbiotis 

sebagai bentuk ketidaksepahamannya dengan model pendidikan tradisional 

yang memperlihatkan bidang pengajaran berlangsung sendiri-sendiri serta 

tidak terkait dengan kehidupan anak. Dia banyak melakukan percobaan untuk 

menemukan bentuk cara mendidik dan mengajar yang tepat untuk anak-anak. 

Keberhasilannya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pada sekolah luar 

biasa, Decroly mengembangkannya pada sekolah normal ternyata juga 

memberikan hasil yang baik pula. Atas keberhasilannya ini menjadikan Decroly 

terkenal dalam lapangan pendidikan. Untuk lebih mengembangkan sekolahnya 

dilakukan uji coba berbagai model dan konsep pendidikan modern seperti 

konsep tentang : 

1. Sekolah harus dihubungkan dengan kehidupan alam sekitar. 

2. Pendidikan dan pengajaran agar didasarkan pada perkembangan anak.  

3. Sekolah harus menjadi laboratorium bekerja bagi anak-anak.  

4. Bahan-bahan pendidikan/pengajaran yang fungsional praktis. 

5. Perlunya pendidikan sosial dan kesusilaan.  

6. Perlunya kerja sama antara rumah dan sekolah. 

 

Decroly menganjurkan agar sekolah di perkotaan dipindahkan ke 

pinggir kota yang berdekatan dengan lingkungan alam sehingga situasi 

pendidikan menjadi lebih dekat dan berada dalam lingkungan alam sekitar yang 

lengkap.  

Pandangan Decroly tentang pendidikan sangat dipengaruhi oleh 

pandangan hidupnya yang menganut teori evolusi Darwin. Dua konsep dalam 

teori evolusi yang memberikan warna dalam pandangannya adalah:  
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1. Tiap individu berkembang secara teratur dari tingkat terendah sampai 

tingkat tertinggi.  

2. Tiap individu harus dapat menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. 

 

Berdasarkan kedua konsep tersebut, Decroly meyakini bahwa 

tujuanutama pendidikan adalah membantu anak-anak agar mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan alam sekitarnya. Alam sekitar harus 

masuk dalam kurikulum anak-anak sehingga anak akan mengetahui dan 

menghayati kehidupan alam sekitarnya. Dalam kehidupan sekitar, anak 

diajarkan tentang tolong menolong, kerja sama dan mengerjakan tugas-tugas 

tertentu. Dengan demikian, anak-anak akan menunjukkan keaktifan dalam 

belajar dan bekerja seperti mengolah bahan tertentu menjadi makanan, 

menanam tanaman, memelihara binatang dan lain sebagainya.  

Dalam mengembangkan pandangan tentang pengajaran, Decroly juga 

dipengaruhi oleh ilmu jiwa Gestalt (ilmu jiwa keseluruhan). Dasar ilmu jiwa ini 

berlaku pada anak-anak yang juga disebut sebagai gejala globalisasi. Dalam 

pandangan anak-anak keseluruhan akan mempunyai makna yang lebih 

dibandingkan dengan unsur-unsur dari keseluruhan itu. Arti tiap unsur 

ditentukan oleh kedudukan unsur tersebut dalam keseluruhan. Sebagai contoh 

kepala akan mempunyai makna yang lebih pada anak-anak dibandingkan 

dengan rambut atau telinga. Telinga, hidung dan mata akan mempunyai makna 

karena kedudukannya dalam keseluruhan kepala. Pengajaran harus dimulai 

dari sesuatu yang menjadi perhatian atau pusat minat anak sesuai dengan 

kebutuhan dan insting anak. Pandangan ini merupakan dasar didaktik 

pertama dari Decroly dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. 

Decroly membagi pusat minat anak dalam empat kelompok; 1) makan, 2) 
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pakaian, 3) pembelaan diri dan 4) bekerja. Bahan-bahan pengajaran disusun 

berdasarkan pusat munat tersebut yang berada dalam lingkungan sekitar 

anak. Dengan demikian, bahan pengajaran merupakan suatu kesatuan yang 

utuh (suatu totalitas) dari pusat minat. Antar bahan pengajaran dihubungkan 

oleh suatu kesatuan hidup yang nyata atau suatu persekutuan hidup 

(simbiotis). Dari sinilah dasar pengajaran simbiotis dikembangkan oleh 

Decroly. Konsep ini mengisyaratkan bahwa Decroly mengembangkan prinsip 

didaktik kedua yaitu keterkaitan. Penyusunan bahan pengajaran yang 

diambil dari lingkungan sekitar anak menunjukkan pula bahwa ia menganut 

prinsip didaktik fungsional praktis. Bahan-bahan pengajaran yang diambil 

dari lingkungan hidup sekitar anak menunjukkan sebagai bahan pengajaran 

yang memiliki kegunaan atau fungsi secara praktis dan langsung dalam 

kehidupan anak itu sendiri. Pengajaran yang berlangsung dalam alam sekitar 

akan memberikan keleluasaan anak untuk menunjukkan aktivitasnya 

sehingga dapat belajar dan bekerja secara produktif. Ini merupakan prinsip 

didaktik penting agar pengajaran tidak menjadikan anak diam, pasif dan malas. 

Melalui berbagai aktivitas, anak dapat memperagakan berbagai hal berkaitan 

dengan berbagai peristiwa hidup yang sesungguhnya dalam kehidupan yang 

nyata.  

Sesuai dengan gejala globalisasi yang terjadi pada anak-anak maka 

pengajaran harus dilakukan secara totalitas (keseluruhan) yang merupakan 

suatu kesatuan secara terpadu antara bahan satu dengan bahan lainnya. 

Hubungan antara bahan pengajaran satu dengan bahan pengajaran lain 

didasarkan atas persekutuan hidup bukan didasarkan atas hubungan yang 

logis atau ilmiah sebagaimana orang dewasa memahaminya. Sebagai contoh, 

pada waktu membicarakan binatang ‘sapi’ maka bukanlah dibahas tentang jenis 

binatang memamah biak, binatang menyusui, bertanduk atau berkuku belah 
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melalui bahan yang berkaitan dengan persekutuan hidup (simbiosis) dari 

binatang sapi itu. Sebagai bentuk persekutuan hidup sapi maka dapat 

ditemukan bahan pengajaran yang berkaitan dengan makanan (tanaman dan 

rumput-rumputan), kerabat sapi, peternak sapi, pengolahan dan pemasaran 

susu sapi, pemotongan, pengolahan dan pemasaran daging sapi, dokter hewan 

dan jenis penyakit sapi serta cara pengobatannya, pemanfaatan tenaga sapi 

(mambajak sawah, menarik gerobak). Demikianlah, hubungan antar bahan-

bahan pengajaran dalam suatu bidang studi atau antar bidang studi 

dihubungan satu sama lainnya sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.  

Bahan pengajaran yang diambil dari persekutuan hidup atau 

lingkungan sekitar ini akan memungkinkan anak aktif belajar dan mengerjakan 

berbagai hal seperti mengamati, menanam, beternak, memelihara, mengolah 

serta memasarkan. Dengan demikian anak akan mengenal, mengetahui dan 

mencintai serta bertanggung jawab pada lingkungan alam sekitar dimana ia 

hidup dan dibesarkan serta akan tumbuh menjadi orang dewasa pada 

lingkungan tersebut. Model pengajaran simbiotis ini memberikan kesempatan 

anak untuk belajar dan bekerja, baik secara individu maupun kelompok.  

Sebagai bentuk kerja sama antara sekolah dan keluarga maka 

dilakukan kerja sama dalam berbagai hal antara guru, murid dan orang tua. 

Guru memberikan laporan perkembangan setiap murid tidak berbentuk angka 

melainkan berbentuk uraian. Secara terjadwal orang tua mengadakan 

pertemuan khusus membicarakan anaknya berkaitan dengan penguasaan 

materi pengajaran. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pada sekolah, pihak 

orang tua juga membentuk suatu perkumpulan para orang tua murid untuk 

membantu memajukan sekolah.  

Dalam menentukan bahan pengajaran yang didasarkan pada pusat 

minat pada lingkungan sekitar, Decroly membaginya menjadi empat bagian 
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sesuai dengan kebutuhan dan insting anak. Keempat bagian tersebut adalah 1) 

makan (kebutuhan makan), 2) Pakaian (kebutuhan untuk melindungi diri dari 

pengaruh udara), 3) Pembelaan diri (kebutuhan perlindungan diri dari bahaya 

dan musuh) dan 4) Bekerja dan berolah raga. Langkah-langkah pengajaran 

simbiotis di atas dilakukan oleh Decroly dalam tiga tahap inti, yaitu 1) 

Observasi atau pengamatan, 2) Asosiasi atau pengolahan, dan 3) Ekspresi atau 

penuangan. Ketiga langkah tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai 

berikut :  

 

Langkah pertama : Observasi (Pengamatan)  

Pada langkah ini, guru dan anak melakukan perjalanan sekolah pada objek yang 

menjadi pusat perhatian yang telah ditentukan dari lingkungan sekitar anak. 

Kegiatan ini akan memberikan kesempatan anak untuk aktif melihat, bertanya, 

meraba, memperbincangkan serta berpikir dengan menggunakan seluruh 

indra dan akal anak tentang sesuatu yang diamati. Sebagai contoh pusat minat 

anak dari kebutuhan makan (jenis-jenis tanaman) dengan bagian tanaman yang 

dimakan buahnya, daunnya, batangnya atau akarnya. Anak mengamati, meraba, 

merasakan, mengelompokan berbagai jenis tanaman yang dapat dimakan dari 

buahnya, daun, batang serta akarnya.  

 

Langkah kedua : Asosiasi (Pengolahan)  

Setelah pengamatan, anak kembali ke ruangan kelas dengan membawa 

berbagai hal berkaitan dengan objek yang diamati, seperti jenis daun-daunan, 

buah-buahan, batang dan akar tanaman. Berbagai jenis ini disimpan secara 

rapi dalam almari anak-anak serta disesuaikan dengan berbagai jenis gambar 

yang ada. Hasil pengamatan diolah dengan jalan diasosiasikan dengan 

persekutuan dari tanaman tersebut seperti manusia (dirinya, orang tua, guru, 
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masyarakat), binatang pemakan tanaman (seperti kambing, ayam, ulat, 

kelinci), kebutuhan air, udara, sinar matahari, pupuk dan sebagainya. Agar 

dapat diasosiasikan secara baik maka harus disediakan buku asosiasi yang 

telah dirancang sebelumnya oleh guru. Langkah asosiasi ini dilakukan anak 

dalam kelas dengan cara individual maupun kelompok. Berbagai bentuk 

hubungan persekutuan hidup dihubungkan anak dengan bahan yang menjadi 

pusat minat.  

 

Langkah ketiga : Ekspresi atau pengungkapan  

Dalam langkah ini, guru membimbing anak untuk mengungkapkan objek-objek 

yang telah diamati dan diolah. Pengungkapan atau ekspresi ini dapat dilakukan 

dalam bentuk bahasa (bercerita, drama, pantomim), menggambar dan melukis, 

membuat kerajinan tangan.  Pengungkapan dengan menggunakan bahasa 

disebut oleh Decroly sebagai ekspresi abstraks sedangkan ekspresi dengan 

menggunakan alat atau bendanya secara langsung disebut sebagai ekspresi 

kongkrit. Anak-anak akan lebih menyukai ekspresi kongkrit dibandingkan 

dengan ekspresi abstraks. Beberapa contoh ekpresi konkret yang dapat 

dilakukan anak sesuai contoh pada langkah pertama diantaranya adalah 

mengolah daun, batang dan akar menjadi makanan atau obat tertentu, 

menggambar tanaman dan binatang pemakannya, membuat pagar untuk 

keamanan tanaman, membuat topi atau baju dari dedaunan. 
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   __________  Model Proyek 

 

ilpatrick, salah seorang murid dan pengagum Dewey, dilahirkan di 

Georgia, Amerika Serikat pada tahun 1871. Oleh Kilpatrick, Dewey  

dikatakan sebagai the greatest American thinker. Kilpatrick merupakan 

seorang tokoh yang sanggup menerapkan serta menjabarkan pemikiran Dewey 

sehingga menjadi suatu konsep pendidikan yang praktis. Inti pemikiran Dewey 

tentang learning by doing dikemas dan dikembangkan Kilpatrick menjadi 

konsep pengajaran proyek yang disebarkan pada berbagai negara.  

Pengajaran proyek pertama kali dikembangkan oleh Kilpatrick yang 

merupakan salah satu dari murid John Dewey. Kilpatrick merupakan murid 

John Dewey yang dapat menterjemahkan pemikiran besarnya tentang learnig 

by doing.  Model pembelajaran ini dapat dijadikan dasar dan acuan teoritik 

dalam mengembangkan model pendidikan (pembelajaran) bernuansa alam 

kebun. Pengajaran proyek itu sendiri merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dinamis serta bersifat fleksibel yang sangat membantu 

anak memahami berbagai pengetahuan secara logis, kongkrit dan aktif.  

Secara harfiah, proyek mempunyai makna maksud atau rencana. 

Dalam suatu kegiatan pengajaran, proyek dibicarakan antara guru dan murid 

secara bersama-sama dalam rangka memahami berbagai sendi-sendi dasar 

pengetahuan pada berbagai bidang pengembangan. Penyusunan suatu proyek 

pada dasarnya adalah merencanakan suatu pemecahan masalah pada 

berbagai bidang studi (pengembangan) yang memungkinkan murid melakukan 

berbagai bentuk kegiatan mempelajari, mencatat, membuat, mengamati, 

menyelidiki, meninjau, mengumpulkan, menyimpulkan, dan menyampaikan 

berbagai temuan yang dilakukan anak-anak dalam memahami berbagai 

K 

G. B. G. 
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pengetahuan. Dengan demikian, bentuk pengajaran proyek pada dasarnya 

merupakan suatu model pengajaran yang dilakukan guru dengan jalan 

menyajikan suatu bahan pengajaran yang memungkinkan murid mengolah 

sendiri untuk menguasai bahan pengajaran tersebut.  

Bentuk pengajaran seperti itu nampak jelas sebagai realisasi 

penolakan Dewey pada sekolah lama (kuno) yang menjadikan murid pasif, 

malas berkerja dan tidak produktif. Pengajaran proyek sangat memberikan 

kesempatan pada anak untuk aktif, mau bekerja dan secara produktif 

menemukan berbagai pengetahuan.  

Pada lembaga pendidikan kuno, bidang-bidang studi (pengembangan) 

disajikan secara terpisah (parsial) antara satu bidang studi dengan bidang 

studi lainnya. Setiap bidang studi (bidang pengembangan) mempunyai urutan 

pembelajaran sendiri-sendiri, seolah-olah tidak menunjukkan hubungan satu 

sama lainnya. Walaupun bentuk pengajaran parsial itu tidak salah namun dapat 

mengakibatkan pola berpikir parsial pada anak dalam memahami berbagai 

aspek pengetahuan. Untuk mengatasi kelemahan model pengajaran tersebut 

maka pengajaran proyek dengan berbagai bentuknya dapat dijadikan sebagai 

alternatif.  

Bentuk pengajaran proyek pertama adalah pengajaran proyek total. 

Bentuk ini menghendaki setiap bidang studi (pengembangan) melebur menjadi 

satu kesatuan (totalitas) dalam suatu pola pengajaran. Setiap bidang studi 

menunjukkan keterkaitan dengan bidang studi lain membentuk satu kesatuan 

yang utuh.  

Bentuk pengajaran proyek kedua adalah pengajaran proyek parsial 

(bagian). Dalam bentuk ini terdapat penggabungan antara bidang studi 

(pengembangan) yang berdiri sendiri dengan bidang studi yang saling 

berhubungan. Bidang studi yang berdiri sendiri diberikan dengan model 
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pengajaran yang lama (biasa) sedangkan bidang studi yang saling berkaitan 

diberikan dengan bentuk proyek. 

Bentuk proyek ketiga adalah pengajaran proyek okasional. Bentuk 

proyek seperti ini hanya dilaksanakan pada saat-saat tertentu saja yang 

memungkinkan dilaksanakan pengajaran proyek, baik secara total maupun 

parsial. Proyek okasional dapat dilaksanakan sebagai bentuk alternatif untuk 

menanggulangi kejenuhan anak mengikuti model pengajaran pada sekolah 

lama. Kegiatan okasional dapat dilaksanakan satu bulan sekali, pertengah catur 

wulan atau satu catur wulan sekali.  

Dalam mendisain pengajaran proyek harus ditentukan secara jelas 

tentang tema atau pokok masalah (pusat minat) anak. Berdasarkan tema atau 

pokok masalah inilah bidang-bidang studi dikaitkan satu sama lainnya. 

Penentuan tema atau pokok masalah dapat dilakukan berdasarkan lingkungan 

hidup anak atau urutan kejadian (sejarah). Dari lingkungan hidup anak misalnya 

dapat dimulai dari tema keluarga, rumah, teman bermain, sekolah, saluran air, 

tanah, tanaman, dan sebagainya. Penentuan pusat munat anak itu hendaknya 

didasarkan pada :  

1. Adanya ketertarikan anak pada tema atau pokok masalah yang ditentukan. 

Ketertarikan anak terhadap suatu tema dapat diidentifikasi guru 

berdasarkan hasil percakapan antar anak dan antara anak dengan guru 

serta pertanyaan yang paling sering disampaikan anak. 

2. Tema atau pokok masalah hendaknya didasarkan pada perkembangan 

anak. 

3. Tema atau pokok masalah hendaknya ditentukan berdasarkan keadaan 

lingkungan yang di sekitar anak. 

4. Tema atau pokok masalah dapat juga ditetapkan berdasarkan isi dari 

masing-masing mata pelajaran.  
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Model pengajaran proyek dilaksanakan dengan menggunakan lima langkah 

sebagai berikut :  

a. Langkah Persiapan  

Guru mempersiapkan tema dan pokok masalah yang akan 

dilaksanakan dengan mennggunakan pengajaran proyek. Setiap isi 

bidang studi (pengembangan) yang sesuai dengan tema atau pokok 

masalah tersebut disusun dan diorganisasikan dalam suatu rencana 

pengajaran (misalnya satuan pelajaran atau satuan kegiatan harian). 

Dalam langkah pertama, guru hendaknya mengidentifikasi dan 

merelevansikan isi setiap bidang studi yang akan dilaksanakan 

dengan pengajaran proyek, misalnya: 

 

 

Tema : Keluarga kita 

Bidang Studi Bahan Pengajaran 

Bahasa Indonesia  Kegiatan sehari-hari keluarga 

Makanan kesukaan keluarga 

Matematika Jumlah anggota keluarga 

Penghasilan dan belanja 

keluarga 

Ilmu Pengetahuan Alam Kesehatan keluarga   

Tanaman dan Binatang  

Peliharaan 
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Ilmu Pengetahuan Sosial Tata krama dalam keluarga 

Tolong menolong antara 

anggota keluarga Silsilah 

keluarga 

 

Keterampilan Menggambar anggota keluarga 

       Membuat kerajinan rumah 

 

 

Pada tahap persiapan, guru juga harus mempersiapkan hal-hal yang berkaitan 

dengan: 

1. Pemberian materi yang akan diberikan secara klasikal. 

2. Pemberian bahan pengajaran secara tertulis sehingga anak dapat 

memiliki pemahaman yang agak mendalam berkaitan dengan isi bahan 

pelajaran.  

3. Jenis-jenis tugas yang dikerjakan anak secara kelompok (5-7 orang) atau 

perorangan. 

4. Menetapkan jumlah jam yang akan digunakan pada setiam jam pelajaran. 

5. Rencana perjalanan sekolah yang akan dilaksanakan. 

6. Rencana pameran yang akan diselenggarakan oleh anak-anak. 

 

b. Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahaluan, guru mengadakan percakapan bersama anak-

anak secara klasikal tentang tema atau pokok masalah serta bidang studi yang 

berkaitan. Percakapan ini sekaligus dapat menjajaki kesanggupan anak dalam 

mengenal bahan pelajaran serta tugas yang akan dikerjakannya. Percapakan 
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juga dimaksudkan membangkitkan perhatian dan semangat anak-anak untuk 

melihat, menyelidiki, menyimpulkan dan mengkomunikasikan tentang sesuatu 

yang ditemukannya. Dalam kegiatan percakapan, guru dapat menulis hal-hal 

yang sudah dikenal anak dari tema atau pokok masalah yang sedang 

dibicarakan. Hasil percakapan ini akan mengidentifikasi berbagai pokok proyek 

dalam setiap bidang studi yang akan diselidiki anak. 

 

c.  Perjalanan Sekolah atau Survey 

Perjalanan sekolah atau survey dilakukan pada beberapa keluarga atau   

rumah yang berdekatan dengan lokasi sekolah. Masing-masing kelompok murid 

sesuai dengan tugasnya melakukan pengamatan pada berbagai hal yang 

menjadi persoalan, misalnya bertanya tentang silsilah keluarga, binatang dan 

tanaman apa saja yang dipelihara, siapa dan jenis penyakit apa yang pernah 

diderita anggota keluarga, berapa penghasilan dan apa saja belanjanya, 

kerajinan apa saja yang dikerjakan keluarga tersebut. 

Agar perjalan sekolah tersebut berlangsung tertib maka guru harus 

memberikan dan menanamkan tata tertib pada anak ketika akan melakukan 

kunjungan, misalnya bersikap dan berbicara sopan, membawa buku catatan,  

 

d. Pengolahan Masalah 

Setelah mengadakan kunjungan tiap kelompok secara tertib kembali masuk ke 

sekolah dengan membawa berbagai hasil pengamatan, misalnya data jumlah 

keluarga, bagan silsilah keluarga, data pengahasilan dan pengeluaran keluarga, 

data tanaman dan binatang yang dipelihara keluarga, data kesehatan anggota 

keluarga, jenis keterampilan yang dikerjakan pada keluarga yang diamati. 

Semua data yang dikumpulkan kelompok dilaporkan pada guru sebelum 

disampaikan pada diskusi dan laporan pengamatan tiap kelompok dalam 
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presentasi kelompok. Secara bergiliran setiap kelompok memperoleh 

kesempatan yang sama untuk menjelaskan, menyimpulkan dan menyampaikan 

berbagai temuan sesuai dengan tugasnya. 

Kegiatan pengolahan masalah selanjutnya dapat dilakukan murid, baik secara 

individu maupun kelompok, misalnya membuat data silsilah keluarga masing-

masing, membuat data jumlah keluarga, data penghasilan dan pengeluaran 

keluarga, mencatat dan membuat data kesehatan keluarga, membuat berbagai 

bentuk keterampilan yang biasa dikerjakan dalam suatu keluarga, membuat 

peta dan grafik, menanam jenis tanaman, menggambar dan mewarnai, dan 

memelihara binatang. 

Pada tahap ini akan tampak kesibukan para murid dalam mengerjakan 

berbagai tugasnya. Dengan demikian, kelas memperlihatkan fungsinya sebagai 

laboratorium bagi murid-murid untuk belajar sambil mengerjakan sesuatu. 

Disinilah aplikasi (penerapan) konsep ‘learning by doing’ diwujudkan oleh 

Kilpatrick sebagai kelanjutan dari pengembangan konsep pendidikan Dewey.  

 

e. Pameran 

Sesuai dengan rencana, pameran dirancang dan dilaksanakan dari dan oleh 

anak itu sendiri. Anaklah yang menyusun meja dan kursi sehingga menjadi satu 

stan pameran. Anak juga yang menghiasi stan tersebut dengan taplak meja, 

warna warni, pas bunga serta menempatkan berbagai hasil pengolahan 

pengamatan. Guru lebih banyak bertindak sebagai pengawas dan pembimbing 

anak-anak dalam mempersiapkan stan pameran sebaik mungkin. Pada hari H 

yang ditentukan, sesuai dengan undangan maka para orang tua dan keluarga di 

sekitar sekolah berpartisipasi untuk hadir melihat, mengamati, bertanya dan 

memberikan berbagai tanggapan pada berbagai stan yang disiapkan anak-

anak. 
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The important point 
in this part is… 

 Setiap konsep pendidikan sekolah merupakan refleksi dari 
pengalaman empiris dalam penyelenggaraan pendidikan. 

 Konsep yang dimaksud akan membawa implikasi terhadap 
cara pandang, proses pembelajaran dan pelaporan hasil 
perkembangan anak. 
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Contoh 

SILABUS 
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PENGEMBANGAN JARINGAN TEMA 
ALOKASI WAKTU  :  1 MINGGU 

TEMA  :  PENCEMARAN LINGKUNGAN ( “SAMPAH” ) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMPAH 

Sebab-akibat dari 
pembuangan sampah 
disembarang tempat 

Memelihara lingkungan 
dari pencemaran 

sampah 

Pengaruh sampah 
pada kesehatan 

Wabah penyakit yang akan 
menyerang manusia 

karena lingkungan yang 
tercemar sampah 

Tempat yang tepat 
untuk pembuangan 

sampah 

Cara mengolah sampah 
menjadi barang daur ulang 

yang bermanfaat untuk 
kehidupan sehari-hari 

Tempat menjual & 
membeli barang daur 

ulang dari sampah 

Kegunaan 
sampah 

Jenis-jenis 
sampah 



Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Sekolah    

 

   

          Hapidin  :  Let’s give the best education for children                                                                                                   195 

    

            

 

PENYUSUNAN SILABUS PEMBELAJARAN DI SD/MI 

Tema  :  Pencemaran Lingkungan/ “Sampah” 
Alokasi waktu :  1 Minggu 

Kelas/Semester :  III/1 
Bulan/Minggu ke- :  Januari/1 
 

KOMPONEN 
BAHASA 

INDONESIA 
MATEMATIKA AGAMA SAINS STUDI SOSIAL SENI PKn 

Tujuan Mendengarkan  
ô Menyimak 

wacana 
tentang 
“Pencemaran 
lingkungan 
akibat 
sampah”. 

Berbicara  
ô Menceritakan 

pengalaman 
sendiri tentang 
pencemaran di 
lingkungan 
sekitar akibat 
sampah. 

ô Memberikan 
tanggapan 
tentang 
pengalaman yg 
diceritakan. 

ô Menghitung 
banyak satuan 
sampah plastik 
yang mungkin 
berserakan di 
halaman 
sekolah. 

 
ô Membuat 

perkiraan 
sederhana 
jumlah satuan 
sampah plastik 
yang akan 
menumpuk di 
halaman 
sekolah dalam 
satu minggu 
jika tidak 
dibersihkan. 

 

ô Meyakini 
bahwa Allah 
SWT 
menyukai 
keindahan, 
kebersihan 
dan 
kesehatan. 

 
ô Meyakini 

bahwa Allah 
SWT 
menciptakan 
manusia 
dengan 
memberikan 
akal agar 
dapat 
memanfaat-
kan sampah 
untuk 

ô Mendeskripsi
kan jenis-
jenis sampah 
beserta 
contohnya 

 
ô Menjelaskan 

sebab akibat 
sampah bagi 
lingkungan. 

 
ô Mendeskripsi

kan kondisi 
lingkungan 
yang 
tercemar 
sampah dan 
pengaruhnya 
terhadap 
kesehatan. 

 

ô Menyimpul-
kan alasan 
orang 
membuang 
sampah di-
sembarang 
tempat. 

 
ô Memelihara 

lingkungan di 
sekitar rumah 
dan sekolah 
dari sampah. 

 
ô Menyimpul-

kan alasan 
perlunya 
mengatur 
tempat 
pembuangan 
sampah 

ô Membuat 
gambar 
ekspresi 
tentang 
lingkungan 
yang bebas 
dari sampah. 

 
 
ô Mengamati 

cara 
mengolah 
sampah 
menjadi 
berbagai 
barang daur 
ulang yang 
bermanfaat 
bagi 
kehidupan 
sehari-hari. 

ô Memahami 
bahwa 
menjaga 
lingkungan 
alam sekitar 
dari 
pencemaran 
sampah 
adalah 
tanggung 
jawab 
bersama. 

 
ô Mengamati 

tentang 
kepekaan 
sosial orang 
terhadap 
lingkungan 
alam yang 
telah 
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Membaca  
ô Shared reading 

wacana 
tentang 
“Pencemaran 
lingkungan 
akibat 
sampah”. 

 
Menulis  
ô Membuat 

beberapa 
pertanyaan 
dan jawaban 
sebab akibat 
pembuangan 
sampah di 
sembarang 
tempat. 

 
ô Membuat 

karanagn 
sederhana 
dengan 
menggunakan 
kalimat 
sederhana 
tentang 
sampah. 

 
 

ô Menimbang 
banyaknya 
sampah plastik 
dengan 
timbangan. 

 
ô Melakukan 

perhitungan 
sederhana 
dengan 
menggunakan 
mata uang 
dalam 
pengolahan 
sampah 
menjadi 
barang yang 
berguna. 

 
ô Melakukan 

perhitungan 
sederhana 
dengan 
menggunakan 
mata uang 
dalam jual dan 
beli barang 
daur ulang 
sampah. 

keperluan 
kehidupan 
sehari-hari. 

 
ô Menunjukkan 

akhlak terpuji 
dalam 
menjaga 
lingkungan 
dari 
pencemaran 
sampah. 

 
ô Mengenal 

dan 
mendengar-
kan ayat Al-
qur’an 
tentang 
pemeliharaan 
lingkungan. 

 
ô Memperaga-

kan berbagai 
bentuk 
syukur 
nikmat dan 
memelihara 
karunia Allah 
SWT berupa 
alam semesta 

ô Menjelaskan 
beberapa 
penyakit 
yang timbul 
karena 
lingkungan 
tercemar 
sampah. 

 
ô Menyimpul-

kan perlunya 
memelihara 
lingkungan 
rumah dan 
sekolah dari 
pencemaran 
sampah. 

 
ô Menjelaskan 

cara 
membuang 
sampah pada 
tempatnya 
berdasarkan 
identifikasi 
jenis sampah 
tersebut. 

 
ô Menjelaskan 

manfaat 
barang daur 

ditinjau dari 
jenisnya. 

 
ô Membuat 

denah rumah 
dan sekolah 
yang bersih 
dari sampah. 

 
ô Membuat 

laporan 
sederhana 
tentang proses 
pengolahan 
daur ulang 
sampah. 

 
ô Membuat 

laporan 
sederhana 
tentang proses 
pendistribusian 
penjualan dan 
pembelian 
barang daur 
ulang sampah. 

ô Membuat 
karya seni 
sederhana 
dari 
beberapa 
jenis sampah 
anorganik. 

 
ô Membuat 

syair atau 
sajak 
sederhana 
tentang 
“Pencemara
n lingkungan 
akibat 
sampah”. 

 
ô Menyanyi-

kan lagu 
sederhana 
dengan tema 
“Lingkungan 
yang bersih 
dari 
pencemaran 
sampah”. 

tercemar 
oleh 
sampah. 

 
ô Menyimpul-

kan alasan 
mengapa 
orang tidak 
peduli 
terhadap 
orang lain 
yang 
kedapatan 
membuang 
sampah di 
sembarang 
tempat. 

 
ô Menyimpul-

kan perlunya 
aturan-
aturan yang 
berlaku 
masyarakat 
sekitar 
tentang pe-
meliharaan 
lingkungan. 

 
ô Menunjuk-

kan perilaku 
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 dari 
pencemaran 
sampah yang 
terus 
meningkat. 

ulang yang 
berasal dari 
sampah. 

terpuji dalam 
memelihara 
lingkungan 
dari 
pencemaran 
sampah. 

Konsep  ô Menemukan 
kata atau 
kalimat yang 
menjadi pikiran 
utama dari 
suatu wacana. 

 
ô Membiasakan 

diri 
berkomunikasi 
untuk berbagi 
pengalaman 
dengan 
menggunakan 
bahasa yang 
baik dan benar. 

 
ô Membiasakan 

diri 
berkomunikasi 
untuk 
mengungkap-
kan pendapat 
dengan 
memakai 

ô Menemukan 
dan melakukan 
operasi hitung. 

 
ô Membuat 

perkiraan 
sederhana 
tentang jumlah 
dan 
perhitungan 
satuan waktu. 

 
ô Menemukan 

dan melakukan 
operasi hitung 
dengan 
menggunakan 
alat ukur. 

 
ô Menggunakan 

uang sebagai 
alat 
perhitungan. 

ô Kebersihan 
adalah 
sebagian dari 
iman. 

 
ô Allah SWT 

adalah Tuhan 
yang Maha 
Indah, maka 
menyukai 
segala 
keindahan. 

 
ô Manusia 

diciptakan 
sempurna 
dengan 
diberikan akal 
oleh Allah 
SWT untuk 
dapat berpikir 
dan 
memanfaat-
kan segala 
sesuatu yang 

ô Sampah 
terbagi 
menjadi dua 
jenis, yaitu 
sampah 
organik dan 
sampah 
anorganik. 

 
ô Sampah 

berasal dari 
sisa barang 
yang telah 
terpakai. 

 
ô Sampah yang 

terlalu 
menumpuk 
akan 
mencemari 
lingkungan. 

 
ô Lingkungan 

yang 
tercemari 

ô Menemukan 
keragaman 
alasan orang 
dalam 
melakukan 
suatu tindakan. 

 
ô Membiasakan 

diri melakukan 
tindakan 
terpuji dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 

 
ô Menemukan 

lokasi yang 
tepat untuk 
pembuangan 
sampah. 

 
ô Menemukan 

lokasi yang 
bersih, sehat 
dan nyaman 
serta bebas 

ô Melakukan 
apresiasi seni 
dengan 
mengguna-
kan benda di 
lingkungan 
sekitar. 

 
ô Menemukan 

proses seni 
berdasarkan 
perubahan 
benda. 

 
ô Menemukan 

penghayatan 
birama, 
intonasi dan 
irama dari 
sebuah syair 
atau sajak 
dan lagu. 

 
ô Menemukan 

cara 

ô Membiasa-
kan diri 
bertanggung 
jawab 
menjaga 
lingkungan 
dari pen-
cemaran 
sampah 
sebagai 
wujud 
kecintaan 
terhadap 
lingkungan 
alam sekitar. 

 
ô Menemukan 

keragaman 
kepekaan 
sosial dari 
setiap 
individu 
dalam 
melakukan 
tindakan. 
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kalimat yang 
baik dan benar. 

 
ô Menemukan 

kata yang 
kurang tepat 
penempatan-
nya dari suatu 
wacana. 

 
ô Menemukan 

kosakata yang 
berkaitan 
dengan 
“Pencemaran 
lingkungan 
akibat 
sampah”. 

 
ô Menemukan 

kata dan pola 
pertanyaan 
dan jawaban. 

 
ô Membiasakan 

diri berkomuni-
kasi dan 
mengungkap-
kan sesuatu 
melalui tulisan 
atau karangan. 

ada di alam 
semesta. 

 
ô Lingkungan 

akan 
terhindar dari 
pencemaran 
sampah jika 
semua 
manusia yang 
ada di bumi 
ini dapat 
menjaganya. 

 
ô Rasa syukur 

atas segala 
nikmat yang 
Allah SWT 
berikan 
adalah 
dengan cara 
membuang 
sampah pada 
tempatnya 
dan selalu 
membersih-
kan 
lingkungan 
sekitar dari 
sampah 
organik. 

sampah akan 
menimbulkan 
wabah 
penyakit. 

 
ô Penyakit 

yang 
biasanya 
terjadi 
dikarenakan 
pencemaran 
sampah 
adalah 
penyakit 
diare, 
disentri, dll. 

 
ô Lingkungan 

sekolah dan 
rumah yang 
bersih akan 
terhindar dari 
segala bentuk 
penyakit. 

 

dari 
pencemaran 
sampah untuk 
kehidupan 
manusia. 

 
ô Menemukan 

cara-cara 
dalam 
pengolahan 
daur ulang 
barang yang  
tidak terpakai. 

 
ô Menemukan 

cara-cara 
pengendalian 
proses 
distribusi 
barang daur 
ulang sampah. 

melakukan 
apresiasi 
seni. 

ô Menemukan 
keragaman 
alasan orang 
dalam 
melakukan 
suatu 
tindakan. 

 
ô Menemukan 

aturan-
aturan yang 
berlaku di 
masyarakat 
sekitar 
tentang pe-
meliharaan 
lingkungan. 

 
ô Membiasa-

kan diri 
melakukan 
tindakan 
terpuji dalam 
memelihara 
lingkungan 
dari 
pencemaran 
sampah. 
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Kompetensi  SK1/KD1 ….( 1.1 ) 
SK2/KD2  
………….( 2.1/2.3 ) 
SK3/KD3 ….( 3.1 ) 
SK4/KD4  ….( 4.1 ) 

SK1/KD1  
…….( 1.2/1.4/1.5 ) 
SK1/KD2    
…....( 2.1/2.2/2.3) 

SK1/KD1  ..( 1.1 ) 
SK2/KD2 
….(2.1/2.2) 
SK3/KD3 
………( 3.2/ 3.3 ) 

SK1/KD1 ..( 1.3 ) 
SK2/KD2 
.….(2.1/2.2/2.3 ) 
SK3/KD3 
…..( 3.1/3.2/3.3 ) 

SK1/KD1 
……( 1.2/1.3/1.4 ) 

SK1/KD1 ..( 1.2 ) 
SK4/KD4 .( 4.2 ) 
SK7/KD7 ..( 7.3 ) 

SK2/KD2  
…..( 2.1/2.2/2.3 ) 

Model 
Pembelajaran 

Model Sentra Model Sentra Model Sentra Model Sentra Model Sentra Model Sentra Model Sentra 

Metode  ô Tanya jawab 
ô Resitasi 
ô Demonstrasi 

ô Bermain peran 

ô Tanya jawab 
ô Observasi 
ô Resitasi 

ô Eksperimen  

ô Ceramah  
ô Tanya jawab 
ô Observasi 

ô Demonstrasi 
ô Simulasi  

ô Tanya jawab 
ô Observasi 
ô Resitasi 

ô Eksperimen  

ô Tanya jawab 
ô Observasi 
ô Resitasi  

ô Tanya jawab 
ô Observasi 
ô Resitasi 

ô Simulasi  
ô Bernyanyi  
ô Eksperimen  

ô Tanya jawab 
ô Observasi 
ô Resitasi 

ô Simulasi  

Sumber & 
Bahan Ajar 

ô Koran atau 
majalah 

ô Buku paket 
ô Bahan ajar 
ô Artikel dari 

situs geogle 
(internet) 

ô Gambar/photo 
lingkungan 

ô Buku paket 
ô Alat 

pengukuran 
(timbangan 
sederhana) 

ô Mata uang 
ô Pedagang 

kelontong 

ô Al-qur’an 
ô Buku paket 
ô Gambar/ 

photo 
lingkungan  

ô Lingkungan 
di sekitar 
anak 

ô Buku paket 
ô Sampah 

organik dan 
anorganik 

ô Bahan ajar 
(lingkungan 
di sekitar 
anak) 

ô Artikel dari 
situs geogle 
(internet) 

ô Alat gambar 
ô Buku paket 
ô Masyarakat 

sekitar 
ô Pengrajin 

barang daur 
ulang 

ô Pedagang 
kelontong 

ô Toko 
kelontong/ 
pasar 
serbaguna 

ô Alat gambar 
ô Sampah 

organik dan 
anorganik 

ô Pengrajin 
barang daur 
ulang 

ô Artikel dari 
situs geogle 
(internet) 

ô Tempat 
penjualan 
barang 
daurulang 

ô Buku 
bermain 
kreatif  
”RINSO” 

ô Buku paket 
ô Gambar/ 

photo 
lingkungan 
di sekitar 

ô Masyarakat 
sekitar 
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Langkah-Langkah Pembelajaran 

Hari BAHASA MATEMATIKA AGAMA SAINS STUDI SOSIAL SENI PKN 

Senin  Guided Reading: 
Wacana dengan 
tema 
“Pencemaran 
Lingkungan 
Akibat Sampah” 

TJ & PL 
menghitung 
jumlah sampah 
plastik yang 
berserakan di 
halaman sekolah 

PL mengucap-
kan do’a dan 
asma ul-husna 
yang berkaitan 
dengan Maha 
Besar, Maha 
Pencipta. 

Membuat 
deskripsi jenis-
jenis sampah 
dan contohnya 

Wawancara dan 
diskusi alasan 
orang 
membuang 
sampah di 
sembarang 
tempat 

X X 

Selasa  Bercerita 
pengalaman 
sendiri tentang 
lingkungan yang 
tercemari sampah 

TJ & PL 
menghitung 
jumlah sampah 
plastik yang akan 
menumpuk di 
halaman sekolah 
dalam 1 minggu 
jika tidak 
dibersihkan 

Mengamati 
kebesaran Allah 
SWT yang telah 
menciptakan 
alam semesta 
begitu indah, 
bersih dan 
nyaman untuk 
ditempati 
manusia 

Membuat 
deskripsi 
kondisi 
lingkungan 
yang tercemar 
sampah dan 
pengaruhnya 
terhadap 
kesehatan 

X 

PT & PL 
membuat 
gambar 
ekspresi 
tentang 
lingkungan 
yang bebas dari 
sampah 

X 

Rabu  Shared Reading: 
Wacana dengan 
tema “Sampah” 

TJ & PL 
menghitung 
jumlah sampah 
plastik dengan 
menggunakan 
alat ukur 
timbangan 
sederhana 

PL 
membanding-
kan gambar 
(photo) kondisi 
lingkungan yang 
bersih (ciptaan 
Allah SWT) dan 
lingkungan yang 
menjadi rusak 
dan kotor akibat 
perbuatan 
manusia 

X 

Observasi & 
wawancara 
pengrajin dalam 
proses 
pengolahan 
sampah menjadi 
barang daur 
ulang yang 
berguna bagi 
kehidupan 
sehari-hari 
 

X 

Wawancara & 
diskusi alasan 
orang tidak 
peduli terhadap 
lingkungan 
yang semakin 
tercemari 
sampah 
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Kamis  Independent 
Writing: 
Tema “Sampah” 
ô Membuat 

pertanyaan & 
jawaban 

ô Membuat 
karangan 

TJ & PL 
menghitung biaya 
pengeluaran 
dalam proses 
pengolahan 
sampah menjadi 
barang daur ulang 
yang berguna 
bagi kehidupan 
sehari-hari 

PL 
membacakan 
ayat Al-qur’an 
yang 
berhubungan 
dengan 
kekuasaan Allah 
SWT 
menciptakan 
lingkungan yang 
bersih, indah 
dan nyaman 
untuk ditempati 
manusia 

X 

Observasi & PT 
membuat 
laporan distribusi 
penjualan dan 
pembelian 
barang daur 
ulang yang 
berasal dari 
sampah 

Mendeklamasik
an syair atau 
sajak dan lagu 
yang 
bertemakan 
“Lingkungan 
Tercemari 
Sampah” 

X 

Jum’at  Dramatic Play: 
“Dunia Penuh 
Sampah” 

TJ & PL operasi 
hitung dengan 
menggunakan 
uang 

TJ & PL 
memperagakan 
akhlak terpuji 
memelihara 
lingkungan 
sebagai rasa 
syukur nikmat 
atas karunia 
Allah SWT. 

Membuat 
deskripsi 
tentang 
manfaat barang 
daur ulang yang 
berasal dari 
sampah 

X 

PT membuat 
karya seni 
sederhana dari 
berbagai jenis 
sampah X 

Penilaian  ô Tes Lisan 
ô Tes Tulisan 

ô Performansi 
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Pengembangan Jaringan Tema dan Silabus Pembelajaran 

Tema : Tanaman Bayam (alokasi 1 minggu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Membuat 

Sayur Bayam 
 

Tanaman 

“Bayam” 
 

Tempat  Menjual 

& Membeli 
 

Cara Menanam & 

Merawat 
 

Jenis-Jenis 

Bayam 

Manfaat 

Bayam 

 

Proses 

Pertumbuhan 
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PENYUSUNAN SILABUS PEMBELAJARAN DI SD/MI  
 

Tema/Sub Fokus : Tanaman/ “Bayam” 
Alokasi Waktu  : 1 Minggu 
Kelas/Semester : 1/2 
Bulan/Minggu ke : Januari/1 

 

 
KOMPONEN BAHASA 

INDONESIA 

IPS MATEMATIKA SAINS SENI AGAMA 

Tujuan  Menyimak isi 

cerita atau 
wacana tentang 

“kerusakan 

tanaman” 

 Mengkomunikas

ikan sendiri 

 Menyimpulkan 

ala-san orang 
membeli 

bayam. 

 

 Menjelaskan 

tem-pat orang 

Menghitung daun 

bayam pada 
setiap 

tangkai/batang. 

 

Membuat 

perkiraan 

 Menyusun 

deskripsi fungsi 
bagian-bagian 

tanaman 

bayam. 

 

 Membuat 

 Membuat 

dengan 
menjiplak dari 

daun bayam. 

 

 Mengamati 

cara mengolah 

 Meyakini 

keberadaan Allah 
SWT yang 

menciptakan 

Tanaman. 

 

 Menunjukkan 
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tentang 

pengalaman 

mena-nam,  

merawat atau 

memakan 

bagian 

tanaman. 

 Memberikan 

jawa-ban atau 

tanggapan 
tentang cerita 

yang disajikan. 

 

 Membuat 

beberapa 

pertanyaan dan 
jawaban sebab 

akibat tenaman 

di tebang. 
 

menjual dan 

membeli 

bayam. 

 

 

 Membuat peta 

geo-grafis 

sederhana 

tempat 

partum-buhan  
tanaman 

bayam . 

 Menyimpulkan 

alasan 

perlunya 

mengatur 
tempat 

penjualan 

bayam. 
 

sederhana jumlah 

tanaman bayam 

berdasarkan luas 

tanah. 

 

Membedakan 

ukuran daun dari 

berbagai jenis 

tanaman bayam 

dan sejenisnya. 
 

 

 

 

 

 
 

Melakukan perhi-

tungan sederhana 
dengan 

perkiraan 

sederhana 

akibat yang 

ditumbulkan 

jika tidak ada 

tanaman. 

 

 

 Mencoba 

menanam dan 
merawat 

tanaman bayam 

serta tanaman 

sejenis. 

 

 Menyimpulkan 
perlunya 

melakukan 

perawatan 
terhadap 

tanaman 

menjadi 

berbagai 

bentuk yang 

berman-faat. 

 

 Membuat 

karya seni 

sederhana 

dari beberapa 
jenis tanaman. 

 

 Membuat syair 

atau sajak 

sederhana 

tentang 
tanaman. 

 

 
 

akhlak yang baik 

(terpuji) thdp 

tanaman. 

 

 

 

 Mengenal dan 

mende-ngarkan 

ayat Al-Qur’an 

tentang 
tanaman. 

 

 

 Menyimpulkan 

apa yang terjadi 

jika Allah SWT 
tidak 

menciptakan 

tanaman. 
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 Membuat 

karangan 

sederhana 

dengan 

menggunakan 

kalimat 

sederhana 

tentang 

tanaman. 

 
 

 

Membuat laporan 

sederhana 

tentang proses 

pendistri-busian, 

penjualan dan 

pembelian 

bayam. 

menggunakan 

mata uang dalam 

jual beli bayam. 

tanaman. 

 

 

 

 Membuat 

laporan 

sederhana 

tentang proses 

perawatan dan 

partumbuhan 
tanaman 

banyam 

 Menyanyikan 

lagu 

sederhana 

dengan tema 

tanaman. 

  

 

 

 Memperagakan 

berbagai bentuk 

syukur nikmat 

atas karunia 

Allah berupa 

tanaman. 

 

Konsep  Menemukan 

kata atau 

kalimat kunci 

dari suatu 

wacana. 

 Menggunakan 

kalimat yang 

benar dalam 

 Menemukan 

keragaman 

alasan orang 

dalam 

melakukan 

tindakan. 

 Menemukan 

lokasi tempat 

 Menemukan 

dan 

melakukan 

operasi 

hitung. 

 Membuat 

perki-raan 

atau esti-masi 

 Tanaman 

dapat tumbuh 

dengan 

berbagai 

ukuran. 

 Tanaman 

membutuhkan 

air, tanah dan 

 Melakukan 

apresiasi seni 

dari benda di 

lingkungan 

sekitar. 

 Menemukan 

proses seni 

berdasarkan 

 Tanaman itu 

adalah salah 

satu makhluk 

ciptaan Allah 

SWT.  

 

 Allah SWT., 

memerin-
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berkomunikasi 

 Menggunakan 

kata dan kalimat 

Tanya dengan 

benar. 

 Menyusun 

gambar bagian 

tanaman dan 

namanya. 

 Menemukan 
kosa kata yang 

berkaitan 

dengan  

tanaman. 

  Mengungkapkan 

sesuatu dengan 
tulisan atau 

karangan 

terjadinya 

kegiatan 

ekonomi. 

 Menemukan 

hubungan 

antara daerah 

dan sebaran 

tanaman. 

 Menemukan 

cara-cara 
pengendalian 

proses 

distribusi 

tanaman. 

sederhana 

tentang 

jumlah dan 

luas. 

 Menemukan 

dan 

membandingk

an berbagai 

bentuk 

geometris. 
 Menggunakan 

uang sebagai 

alat 

perhitungan. 

pupuk untuk 

tumbuh 

dengan baik. 

 Setiap 

tanaman 

mempunyai 

bagian-bagian 

yang 

mempunyai 

fungsi yang 
berbeda. 

 Ukuran dan 

bentuk daun 

berbeda 

antara 

tanaman satu 
dengan 

lainnya. 

 Tanaman 
dapat diolah 

perubahan 

benda. 

 Menemukan 

penghayatan 

birama, 

intonasi dan 

irama dari 

sebuah lagu 

dan syair. 

 Menemukan 
cara 

melakukan 

apresiasi seni. 

 

 

tahkan agar 

manusia selalu 

menjaga 

tanaman. 

 

 Tanaman 

membu--

tuhkan kasih 

sayang dari 

manusia untuk 
tumbuh dan 

berkembangan. 
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menjadi 

makanan, 

obat dan 

hiasan. 

 

Kompetensi SK/KD (…………..) 

 

     

Model 

Pembelajaran 

Model 

Pembelajaran 
Sentra 

Model 

Pembelajaran 
Sentra 

Model 

Pembelajaran 
Sentra 

Model 

Pembelajaran 
Sentra 

Model 

Pembelajaran 
Sentra 

Model 

Pembelajaran 
Sentra,  

Metode 

Pembelajaran 

1. Tanya 

Jawab 

2. Resitasi 
3. Bermain 

peran 

4. Simulasi 

1. Tanya 

Jawab 

2. Resitasi 
3. Bermai

n peran 

 

1. Tanya 

Jawab 

2. Resitasi 
3. Bermai

n peran 

 

1. Tanya 

Jawab 

2. Observ
asi 

3. Eksperi

men 

4. Resitasi 

 

 

1. Tanya Jawab 

2. Resitasi 

3. Bermain peran 
4. Simulasi 

1. Tanya Jawab 

2. Observasi 

3. Resitasi Ayat 
Al-Qur’an 

4. Diskusi 

Media & Buku Paket Warung/ Buku Paket  Akar, biji-bijian, Alat penciplak Al-Qur’an 
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Sumber 

Belajar 

Bahan Ajar Minimarket 

Pedagang 

Sayuran 

Pedagang 

sayuran 

tanaman (bakal, 

muda dan 

dewasa), pupuk, 

tanah, air 

Tempat penjualan 

karya seni. 

Buku paket 

Langkah 

Pembelajara

n 

      

Senin Story Sharing : 

pengalaman 

melihat bagian 

tanaman bayam 

X TJ & PL 

menghitung 

jumlah daun 

bayam. 

Mengamati 

perbedaan 

antara tanaman 

sejenis (misalnya 

Cabe merah, 

cabe hijau, cabe 

rawit, cabe 

jepang). 

PT & PL menjiplak 

berba-gai jenis 

bentuk dan uku-

ran daun. 

Mengamati 

kebesaran Allah 

SWT dari berbagai 

jenis tanaman 

Selasa Bercerita tentang 

Tanaman bayam 

 

X TJ & PL 

menghitung 

jumlah tangkai 
atau irisan 

tangkai/ batang 

Membuat 

deskripsi fungsi 

tanaman dan 
bagian-

bagiannya. 

X PL mengucapkan 

do’a dan alma ul-

husna yang 
berkaitan dengan 

Maha Besar, Maha 
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bayam.  Pencipta, Maha 

Pengatur. 

Rabu  Wawancara dan 

diskusi alasan 

orang memberli 

bayam 

X Eksperimen :  

Tanaman 

membutuhkan air, 

tanah, pupuk. 

 

Mengucapkan 

syair dan 

bernyanyi lagu 

tanaman. 

PL 

Membandingkan 

tana-man buatan 

dan tanama asli 

(ciptaan Allah 

SWT) 

Kamis  Observasi & 
wawan cara 

tempat penjual-an 

& pembelian 

bayam 

PL 
membandingkan 

bentuk geomtris 

daun bayam dan 

sejenisnya. 

X X PL membacakan 
ayat Al-Qur’an 

tentang tanaman. 

 

Jumat Dramatic Play : 

Kekeringan 

Observasi & PT 

membuat laporan 

distribusi 

penjualan & 

pembelian 

TJ & PL operasi 

hitung dengan 

menggunakan 

uang. 

X PT Membuat karya 

seni sederhana 

dari berbagai 

jenis tanaman. 

TJ & PL 

memperagakan 

akhlak terhadap 

tanaman 

 

Asesmen 

/Penilaian  
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Model 

Pestalozzi 
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>>>..PANDANGAN DASAR_________ 

1. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha pertolongan 

(bantuan) pada anak agar mampu menolong dirinya 

sendiri. 

Pestalozzi mempunyai anggapan bahwa pendidikan 

bertujuan mengembangkan daya-daya jiwa yang dimiliki 

anak sehingga menjadi orang yang berguna bagi 

masyarakat dan negaranya. Pendidikan bukanlah upaya 

menimbun pengetahuan pada anak didik. Pendidikan ini 

menolak pengajaran yang berbentuk verbalistis. Usaha 

pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan anak 

menurut keadaan sesungguhnya (kodratnya). 

2. Pendidikan harus mengembangkan aspek sosial sehingga 

anak dapat melakukan adaptasi dengan lingkungan 

sosialnya. 

Pendidikan sosial ini berkembang jika pendidikan dimulai 

dengan pendidikan keluarga yang baik agar mampu 

menjadi anggota masyarakat yang berguna. Peran utama 

pendidikan keluarga yang sangat ditekankan adalah ibu 

yang dapat memberikan sendi-sendi dalam pendidikan 

jasmani, budi pekerti dan agama. 

 

Pandangan dasar di atas sesuai dengan filosofi yang 

mengarah kepada filsafat naturalisme romantik. Yaitu,  

pengetahuan anak diperoleh secara bertahap melalui interaksi 

1 
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dengan lingkungannya yang diarahkan oleh minat dan 

perkembangannya sendiri. Sesuai dengan pandangan Jean 

Jacques Rousseau (1712-1778) bahwa anak dilahirkan 

membawa bakat yang baik, maka pendidikan adalah 

pengembangan bakat anak secara maksimal melalui 

pembiasaan, latihan, permainan, partisipasi dalam kehidupan, 

serta penyediaan kesempatan belajar selaras dengan tahap-

tahap perkembangan anak. 

 

>>>...PRINSIP_________________ 

1. Prinsip pengamatan alam. 

Pendidikan yang menganjurkan kembali ke alam mengajak 

anak melakukan pengamatan. Pengamatan seorang anak 

pada sesuai akan menimbulkan pengertian, bahkan 

pengertian yang tanpa pengamatan merupakan sesuatu 

yang kosong (abstrak). Pengertian baru akan bergabung 

dengan pengertian lama membentuk pengetahuan. 

2. Menumbuhkan keaktifan jiwa raga anak. 

Keaktifan akan mendorong anak melakukan interaksi 

dengan lingkungan sehingga menimbulkan pengalaman 

langsung anak dengan lingkungannya. Pengalaman 

interaksi ini menimbulkan pengertian anak tentang 

lingkungan tersebut dan selanjutnya akan menimbulkan 

pengetahuan-pengetahuan baru. 

 

2 



 

Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Sekolah    

          Hapidin :  Let’s give the best education for children                                                                                                213 

3. Pembelajaran bertahap. 

Prinsip ini sangat cocok dengan kodrat anak yang tumbuh 

dan berkembang secara bertahap. Pembelajaran harus 

disusun secara bertingkat, dimulai dari urutan bahan yang 

termudah sampai tersulit, dari bahan pengembangan yang 

sederhana sampai yang terkompleks. 

 

>>>...PENDEKATAN______________ 

1. Pendekatan konkret. 

Pendekatan ini menghendaki pembelajaran dengan 

menggunakan benda-benda sesungguhnya. Pendekatan ini 

menolak pembelajaran secara abstrak. Melalui 

pendekatan ini, proses pembelajaran akan sedemikian 

rupa sehingga menjadi sesuatu yang konkret bagi anak, 

terutama menjadi hidup dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Pendekatan active learning. 

Pendekatan ini menghendaki anak aktif dalam kegiatan 

belajar sehingga anak tidak hanya menjadi objek tetapi 

juga menjadi subjek. 

3. Pendekatan pedosentris 

Pendekatan ini menghendaki pembelajaran yang 

disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan anak dan 

kemampuan tiap individu yang memiliki karakteristik 

berbeda. 
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4. AVM (Auditori, Visual, dan Memori) 

Pendekatan ini menghendaki bentuk pengajaran yang lebih 

menekan pada pembelajaran suara, bentuk dan bilangan. 

Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pembelajaran 

melalui pengamatan dan pengalaman langsung sehingga 

pengetahuan yang diperoleh oleh anak lebih bertahan 

lama dalam ingatannya.  

 

>>>…METODE_________________  

Contoh beberapa model yang dapat digunakan 

1. Pengamatan 

Bahan pengajaran disajikan dengan konkret sehingga anak 

dapat melakukan pengamatan dan mengalami secara 

langsung. 

2. Demonstrasi 

Metode pengajaran yang dilakukan dengan cara 

memperlihatkan suatu bentuk proses atau kegiatan 

tertentu agar dapat diikuti oleh anak. 

3. Diskusi 

Metode dengan mengajar anak membicarakan suatu benda 

atau peristiwa yang akan dibahas bersama. 

4. Tanya jawab 

Metode yang melibatkan anak dan guru melakukan kegiatan 

tanya jawab tentang suatu tema, objek atau peristiwa 

tertentu. 

5. Resitasi 

Metode dengan memberikan penugasan pada anak untuk 

mengerjakan berbagai kegiatan atau permainan tertentu.  
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6. Problem solving 

Metode pengajaran yang melibatkan guru dan siswa untuk 

memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan bahan 

pembelajaran. 

 

>>>…SUMBER BELAJAR_________      

(TV, tape-recorder,VCD-player), ke Kebun Binatang, Musium, 

Taman Mini, Taman Buah atau Taman Impian Jaya Ancol. 

 

>>>…LANGKAH PEMBELAJARAN___       

1. Langkah menunjukkan (asosiasi). 

Contoh:  Tema: Makanan dan minuman 

 Melalui gambar, guru memperkenalkan tentang apel 

(kosakata dan cara pengungkapan kata apel). 

 Memperkenalkan bentuknya 

 Memperkenalkan warnanya 

 Menghitung jumlah apel 

2. Langkah mengenal. 

Berdasarkan contoh diatas, dalam tahap ini anak dapat 

mengulang kembali penjelasan guru tentang apel dengan 

menggunakan bahsanya sendiri. 

3. Langkah mengingat 

Pada tahap ini, guru mencoba bertanya kembali kepada 

anak tentang pembahasan pembelajaran yang telah 

diberikan. Tahap ini juga dikatakan sebagai tahap evaluasi. 

5 
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Contoh RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) Model Pestalozzi 
Hari/Tanggal : Senin, 22 Desember 2008 
Tema  : Tomat (Tanaman) 
Kelas/Semester : II / 1 
Minggu ke- : 4 
 

Bidang 
Studi 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Waktu Kegiatan Pembelajaran Metode  
Media & 
Sumber 
Belajar 

Penilaian  

Pendidikan 
Watak 

  07.00 – 07.30 A. Tahap Kegiatan Awal 
 Salam  

 Yel-yel 

 Tegur sapa 

 Peraturan  
 Appersepsi  

   

Bahasa 
Indonesia 

SK 2  
 

KD 2.3 07.30 – 08.30 B. Kegiatan Inti 1 
     (Pengembangan Audio) 

Berkomunikasi dgn 
mengeluarkan ide, 
pikiran dgn bahasa yang 
baik dan benar 

 Tanya 
Jawab 

 Resitasi  

 Gambar Tes Lisan 

Matematika  SK 1 KD 1.4 08.30 – 09.30 C. Kegiatan Inti II  
    (Pengembangan Visual) 

Mengamati, PL 
menghitung jumlah 
tomat 
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   09.30 – 10.00 D. Istirahat 
 

   

Sains  SK 1 KD 1.1 10.00 – 11.00 E. Kegiatan Inti II 
 (Pengembangan Memori) 

Mengamati dan 
membuat deskprisi 
tentang bagian-bagian 
utama dari tomat 

   

Seni  SK 4 KD 4.3 11.00 – 12.00 F. Kegiatan Akhir 
Menyanyikan lagu 
tentang kebunku  

 

   

 

 
Bekasi, 22 Desember 2008 
Kepala Sekolah          Guru Kelas / Bidang Studi 
 
 
 
Drs. Hapidin, M.Pd          Renti Oktaria 
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Model Alam 

(Natural School) 
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>>>..PANDANGAN DASAR_________      

Model pendidikan berbasis alam atau pengajaran barang 

sesungguhnya, menekankan pentingnya pendidikan, 

berdasakan konsep back to nature, yang dilandasi pemikiran : 

1. Pendidikan adalah upaya menghasilkan manusia (anak) 

yang memiliki budi pekerti yang luhur, bukan hanya 

cerdas dan terdidik otaknya saja. 

Agar anak memiliki budi pekerti yang luhur, maka mengisi 

dan membina “Kata hati” anak menjadi suatu hal yang 

sangat dipentingkan. Melalui kata hati seorang anak akan 

dapat memahami, meyakini dan memperjuangkan 

kebenaran (kebaikan) serta memiliki kekuatan menolak 

keburukan (kesalahan). 

 

2. Pendidikan pada anak dilakukan dengan suasana 

sesungguhnya. 

Mengajak anak pada kondisi lingkungan sesungguhnya. 

Semua bahan dalam lingkungan sekitar anak dapat dipakai 

sebagai pusat minat atau pusat perhatian anak. 

3. Pengajaran ini menentang pembelajaran yang cenderung 

intelektualisme dan verbalisme. 

Bentuk pengajaran intelektualisme adalah pengajaran 

yang hanya mementingkan pengembangan intelektual 

anak, sedangkan bentuk pengjaaran verbalisme adalah 

bentuk pengajaran yang dilakukan dengan cara verbal 

atau abstrak. 
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4. Pengajaran ini akan membuat anak kreatif dan aktif. 

Dengan menghadapkan anak pada barang sesungguhnya 

diharapkan dapat membuat anak menjadi lebih aktif dan 

kreatif dalam proses pembelajaran. 

Pandangan dasar di atas sesuai dengan filosofi yang 

mengarah kepada Filsafat Naturalisme Romantik, yaitu tentang 

mendidik anak bukanlah dengan mengajar anak secara formal 

atau melalui pengajaran langsung, akan tetapi dengan 

memberi kesempatan kepada mereka untuk belajar melalui 

proses eksplorasi dan discoveri. Dalam pandangan 

Naturalisme Romantik, pendidikan harus natural. Anak harus 

diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman-

pengalaman positif, diberi kebebasan dan mengikuti minat-

minat spontannya, karena anak dilahirkan dengan membawa 

bakat yang baik. Jadi, pendidikan dalam model sekolah alam ini 

adalah pengembangan bakat anak secara maksimal melalui 

pembiasaan, latihan, permainan, partisipasi dalam kehidupan, 

sertia penyediaan kesempatan belajar dan belajar selaras 

dengan tahap-tahap perkembangan anak. Tokoh aliran ini 

adalah Jean Jacques Rousseau (1712-1778). 

 

>>>…PRINSIP_________________        

1. Prinsip memperagakan atau melakukan. 

Penggunaan prinsip ini mengatasi bentuk pengajaran yang 

cenderung itelektualisme dan verbalistik. Bentuk 
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pengajaran intelektualisme adalah pengajaran yang hanya 

mementingkan pengembangan intelektual anak, 

sedangkan bentuk pengjaaran verbalisme adalah bentuk 

pengajaran yang dilakukan dengan cara verbal atau 

abstrak. 

2. Prinsip menumbuhkan keaktifan pada anak untuk belajar. 

Kegiatan ini mendorong dan meumbuhkan keaktifan anak. 

Bentuk pengajaran sesungguhnya akan memberikan 

kesempatan pada anak untuk mengamati, menyelidiki, 

serta mempelajari berbagai kondisi lingkungan.  

3. Prinsip menumbuhkan perhatian spontan. 

Bahan-bahan pengajaran yang ada di lingkungan sekitar 

anak mudah diingat, diingat dan dipraktikkan sehingga 

menjadi berfungsi secara praktis. Kondisi lingkungan yang 

sesungguhnya akan menarik perhatian spontan anak 

sehingga anak memiliki pemahaman dan kekayaan 

pengetahuan yang bersumber dari lingkungannya sendiri. 

 

>>>…PENDEKATAN______________         

Pendekatan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

barang sesungguhnya, antara lain: 

1. Pendekatan inquiri 

Pendekatan yang melibatkan keterampilan pemerolehan 

berbagai konsep pengetahuan, keterampilan, kemampuan 

dan nilai-nilai yang dilakukannya sendiri melalui sejumlah 

proses seperti mengamati, mencari dan menemukan, dsb. 
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2. Pendekatan konstruktivisme 

Pendekatan yang mengupayakan anak membangun sendiri 

pengetahuannya melalui proses belajar mandiri. 

3. Children Centre 

Merupakan pendekatan yang menganggap pusat kegiatan 

pembelajaran bertitik tolak pada aktivitas anak. Cara 

pandang ini meyakini bahwa murid atau anak memiliki 

kemampuan sendiri melalui berbagai aktivitas dalam 

mencari, menemukan, menyimpulkan serta 

mengkomunikasikan sendiri berbagai pengetahuan, 

keterampilan dan nilai-nilai. 

 

 

>>>…METODE__________________        

Metode yang dapat digunakan atau dikembangkan, antara lain : 

1. Metode buah limau (menjadi ciri khas) 

Metode pendidikan yang dilaksanakan dalam menanamkan 

budi pekerti dan kata hati anak yaitu dengan mengalahkan 

keburukan tingkah laku anak dengan perbuatan baik. Oleh 

karena itu pendidikan ini menentang adanya hukuman 

sebagai bentuk alat pendidikan. 

2. Metode penemuan 

Metode pendidikan yang mengkondisikan anak untuk 

mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya, 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan pada anak 

agar lebih kreatif dan aktif. 
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3. Metode observasi 

Metode yang Bahan pengajaran disajikan dengan konkret 

sehingga anak dapat melakukan pengamatan dan 

mengalami secara langsung. 

4. Metode eksperimen 

Metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara 

mengikuti dan melaksanakan prosedur percobaan ilmiah 

dalam memahami suatu gejala atau peristiwa tertentu. 

Metode ini menuntut keaktifan anak untuk melakukan 

percobaan sendiri, mengamati proses dan hasil 

percobaan yang dilakukannya. Sehingga anak dapat 

berpikir dan bekerja secara sistematis. 

 

 

5. Metode problem solving 

Metode pengajaran yang melibatkan guru dan siswa untuk 

memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan 

bahan pembelajaran. 

6. Metode demonstrasi 

Metode pengajaran yang dilakukan dengan cara 

memperlihatkan suatu bentuk proses atau kegiatan 

tertentu agar dapat diikuti oleh anak. 

7. Metode diskusi 

Metode dengan mengajar anak membicarakan suatu 

benda atau peristiwa yang akan dibahas bersama. 

8. Metode resitasi 

Metode dengan memberikan penugasan pada anak untuk 

mengerjakan berbagai kegiatan atau permainan tertentu.  
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9. Metode tanya jawab 

Metode yang melibatkan anak dan guru melakukan 

kegiatan tanya jawab tentang suatu tema, objek atau 

peristiwa tertentu. 

 

>>>….SUMBER BELAJAR________       

Sumber utama bentuk pengajaran barang sesungguhnya 

adalah lingkungan di sekitar anak, dengan mengajak anak pada 

kondisi lingkungan alam yang sesungguhnya. Semua bahan 

dalam lingkungan anak dipakai sebagai pusat dan perhatian 

anak. Bahan pengajaran (sumber belajar) dikelompokkan 

menjadi 3, yaitu : 

1. Lingkungan alam sebagai bahan mentah. 

2. Lingkungan produsen atau lingkungan pengrajin sebagai 

sebagai pengolah dan penghasil bahan mentah 

menjadibahan jadi. 

3. Lingkungan masyarakat pengguna bahan jadi atau 

konsumen. 

 

>>>…LANGKAH PEMBELAJARAN__      

Langkah-langkah pembelajaran dalam model sekolah alam 

antara lain : 

1. Menentukan sesuatu yang menjadi pusat minat anak. 

Pusat minat anak ditentukan berdasarkan bahan-bahan 

pengajaran yang terdapat pada lingkungan di sekitar anak. 

5 
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Penentuan pusat ini sebaiknya ditentukan berdasarkan 

lingkungan yang paling dekat dengan diri anak itu sendiri, 

kemudian berangsur-angsur ke lingkungan yang terjauh. 

 

2. Melakukan perjalanan sekolah. 

Setelah menentukan pusat minat anak, anak diberi 

penjelasan oleh guru. Kemudian anak bersama guru 

melakukan perjalanan sekolah pada kondisi yang menjadi 

pusat minat tersebut. Selama perjalanan sekolah, anak 

diajak untuk melakukan berbagai pengamatan pada kondisi 

sesungguhnya tempat itu. Dari sinilah pengembangana 

bahasa dan pengembanagan intelektual dapat secara 

bersama-sama dilakukan. 

 

3. Pembahasan Hasil pengamatan. 

Setelah melakukan pengamatan, anak bersama guru 

membahas kembali tentang hasuil pengamatan tersebut. 

Pembahasan dialkukan dengan menggunakan gambara 

tentang berbagai aspek penting yang mengawakili 

lingkungan yang telah diamati. 

 

4. Menceritakan lingkungan yang telah diamati.  

Untuk menanamkan perilaku positif anak pada lingkungan, 

guru hendaknya menceritakan berbagai kondisi 

lingkungan yang diamati serta dihubungkan dengan 

peristiwa atau kondisi lain yang relevan, terutama dengan 

tindakan dan sikap orang terhadap lingkungan tersebut. 
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5. Kegiatan ekspresi. 

Agar anak lebih menhayati kondisi lingkungan yang telah 

diamati, guru menugaskan anak untuk mengekspresikan 

hal-hal yang ada pada lingkungan dengan jalan mewarnai, 

menggambar, membuat sesuatu, menirukan gerak-gerik 

orang yang diamati melalui berbagai bentuk permainan 

dan nyanyian. 

 

Contoh kegiatan pembelajaran: 

1. Menentukan sesuatu yang menjadi pusat minat anak. 

• Misalnya ditentikan pusat minat anak tertarik pada 

tanaman jagung. 

 

 

2. Melakukan perjalanan sekolah. 

• Setelah menentukan pusat minat anak yaitu tanaman 

jagung, anak diberikan penjelasan tentang tanaman 

jagung. 

• Setelah diberikan penjelasan tentang tanaman jagung, 

anak bersama guru melakukan perjalanan sekolah 

menuju kebun jagung untuk melakukan berbagai 

pengamatan pada kondisi sesungguhnya. Guru 

membuat kondisi atau situasi yang membuat anak aktif 

untuk memperhatikan sehingga akan timbul 

pertanyaan dalam diri mereka. 
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3. Pembahasan hasil pengamatan. 

• Setelah melakukan pengamatan anak kembali ke kelas, 

lalu membicarakan hasil pengamatannya di kebun 

jagung. Mereka diperlihatkan gambara tanaman jagung. 

 

4. Menceritakan lingkungan yang diamati. 

• Setelah anak membicarakan tanaman jagung bersama, 

lalu guru meminta siswa untuk menceritakan kepada 

temannya hasil penemuannya di kebun jagung. 

• Setelah siswa menceritakan pengalamannya, lalu guru 

menceritakan lebih rinci tentang tanaman jagung, 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Guru juga 

menceritakan kembali proses penanaman jagung yang 

sebelumnya diamati di kebun. 

 

5. Kegiatan ekspresi. 

• Guru memberikan sebuah lagu tentang “Menanam 

jagung” lalu bersama-sama dengan siswa menyanyikan 

lagu tersebut. Guru juga meminta siswa untuk 

mengekspresikan perasaannya saat di kebun jagung 

melalui suatu gambar. 
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Contoh RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) Model Alam  
Hari/Tanggal : Rabu, 14 Januari 2009 
Tema  : Sampah  
Kelas/Semester : III / 1 
Minggu ke- : 1 
 

Bidang 
Studi 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Waktu Kegiatan Pembelajaran Metode  
Media & 
Sumber 
Belajar 

Penilaian  

Pendidikan 
Watak 

  07.00– 07.30 A. Kegiatan Awal  
Berdo’a bersama 
Experience sharing : 
“Masyarakat yang 
cinta kebersihan” 

   

Bahasa 
Indonesia 

SK 2 KD 2.1 
 

07.30-08.30 B. Pusat Minat (Alam) 
 

Story Sharing:  
Pengalaman melihat 
lingkungan yang 
tercemari sampah 

ô Tanya 
jawab  

ô Resitasi  

ô Artikel 
dari situs 
geogle 

ô Gambar 
ling-
kungan 

Tes Lisan 
 

Matematika SK 2 KD 2.3 08.30-09.30 C. Aktivitas I 
(Perjalanan Sekolah)  
Mengamati,  tanya 
jawab dan praktik 
langsung menghitung 
jumlah sampah 

ô Tanya 
jawab 

ô Resitasi 

ô Observasi 

ô Diskusi  

ô Halaman 
sekolah 

ô Artikel 
dari situs 
geogle 

Tes Lisan 
Tes Tulisan 
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plastik yang akan 
menumpuk di 
halaman sekolah 
dalam 1 minggu jika 
tidak dibersihkan. 
 

ô Buku 
paket 

ô Gambar/ 
photo 

   09.30-10.00 D. Snack Time  
Habits: 
Membersihkan 
tangan  
Berdo’a sebelum dan 
sesudah makan 
 

 ô Tempat 
cuci 
tangan 

ô Makanan 
(snack) 

Performansi 

Agama  SK 2 KD 2.2 10.00-11.00 E. Aktivitas II 
(Pembahasan Hasil 
Pengamatan) 

 
Mengamati 
kebesaran Allah SWT 
yang telah 
menciptakan alam 
semesta begitu 
indah, bersih dan 
nyaman untuk dapat 
ditempati oleh 
manusia. 

ô Tanya 
jawab 

ô Resitasi 

ô Observasi 

ô Diskusi 
 

ô Lingkunga
n di 
sekitar  

ô Buku 
Panduan 

 

Tes Lisan 
Tes Tulisan 
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Sains  SK 2 KD 2.2 11.00-12.00 F. Aktivitas III 
(Menceritakan 
Lingkungan Yang 
Diamati) 

 
Observasi, diskusi 
dan membuat 
deskripsi kondisi 
lingkungan yang 
tercemar sampah dan 
pengaruhnya 
terhadap kesehatan 

 

ô Tanya 
jawab 

ô Resitasi 

ô Observasi 

ô Diskusi 
 

ô Lingkunga
n di 
sekitar  

ô Artikel 
dari situs 
geogle 

Tes Lisan 
Tes Tulisan 
Performansi 
 

   12.00-12.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.30-13.00 

G. Makan Siang  
Habits: 
Membersihkan 
tangan, berdo’a 
sebelum & sesudah 
makan, dan 
membersihkan 
tempat makan 

 
H. Shalat Berjamaah 

PL shalat berjamaah 
dan kultum tentang 
kewajiban manusia 

 ô Tempat 
cuci 
tangan 

ô Tempat 
makan 

ô Makanan 
(snack) 

 
 

ô Musholla/
tempat 
shalat 

Tes Lisan 
Performansi  
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memelihara 
lingkungan yang 
diciptakan oleh Allah 
SWT 
 

 

Seni SK 1 
 
 
 
 
 
 
 

KD 1.2 
 

13.00-14.00 I. Kegiatan Ekspresi  
 
PT & PL membuat 
gambar ekspresi 
tentang lingkungan 
yang bebas dari 
sampat atau 
sebaliknya, kemudian 
dideskripsikan 
kembali. 

ô Tanya 
jawab 

ô Resitasi  

ô Observasi 
 

ô Alat 
gambar 

ô Lingkung-
an di-
sekitar 

Tes Lisan 
Tes Tulisan 

 

 
Bekasi, 14 Januari 2009 
Kepala Sekolah          Guru Kelas / Bidang Studi 
 
 
 
Drs. Hapidin, M.Pd          Renti Oktaria 
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Model 

Montessori 
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>>>…PANDANGAN DASAR________      

1. Pendidikan hanyalah pertolongan pada saat anak tersebut 

berkembang. 

Pendidikan bukanlah sebagai penentu kehidupan anak 

tersebut nantinya. Pendidikan hanya sebagai bantuan agar 

nantinya anak tersebut terbentuk menjadi manusia yang 

dapat menunjukkan eksistensinya di lingkungan 

masyarakat. 

2. Setiap anak memiliki kodrat (pembawaan dan bakat) 

sendiri-sendiri. 

Anak tidak terlahir sebagai kertas putih yang polos 

yang tidak ada sedikitpun coretan. Setiap anak terlahir 

dengan membawa bakat masing0masing. Maka pendidikan 

harus mengembankan bakat tersebut secara alami bukan 

menghilangkannya dan menggantinya sesuai dengan 

kehendak pendidik. 

3. Setiap anak memiliki tempo dan irama perkembangan 

sendiri-sendiri. 

Setiap anak merupakan individu yang memiliki 

keunikan masing-masing. Cara belajar dan tingkat 

intelegensi mereka pun berbeda satu sama lain. Hal inilah 

yang harus diperhatikan agar anak tidak merasa dipaksa 

dan terbebani ketika belajar. Sehingga, tidak ada anak 

yang merasa terhambat dengan kelebihan dan kekurangan 

teman-temannya yang lain. 

4. Pusat aktivitas pendidikan terletak pada diri anak itu 

sendiri. 
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Bentuk pendidikan pada dasarnya adalah pendidikan 

diri sendiri. Hal yang harus menjadi pangkal, haluan dan 

tujuan pendidikan adalah anak itu sendiri. Segala bentuk 

usaha pendidikan harus ditimbulkan dari dalam diri anak. 

Pendidikan harus dapat memberikan kesempatan pada 

anak untuk dapat mengembangkan diri. 

 

 Filsafat Eksisitensialisme. 

Manusia bukan semata-mata obyek, tetapi juga sebagai 

subject yang dapat memberi arti terhadap dirinya 

sendiri dan benda-benda lain. Karena manusia dapat 

memperlakukan obyek yang berada di luar dirinya. 

Pendidikan merupakan upaya mewujudkan diri sendiri 

melalui proses penghayatan dan belajar sendiri. 

>>>…PRINSIP__________________       

1. Semua bentuk pendidikan adalah pendidikan diri sendiri. 

Seorang pendidik tidak akan mungkin dapat 

mengalihkan atau menuangkan segala kemampuan 

kecerdasan, perasaan, kemampuan atau ketekunannya 

kedalam jiwa seoprang anak didik. Berkembangnya 

seorang anak hanya bisa berlangsung jika anak itu sendiri 

menunjukkan otoaktivitas untuk mengembangkan jasmani 

maupun rohaninya. Pendidikan hanya dapat menyediakan 

alat-alat, kesempatan serta pertolongan sebagai bentuk 

stimulasi agar anak itu menunjukkan otoaktivitasnya. 

2. Pendidikan pedosentris. 

Setiap anak memiliki pembawaan, kesanggupan, 

perkembangan serta kodratnya masing-masing. 
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Pendidikan harus bertitik tolak darib keadaan anak secara 

individual. Oleh karena itu pendidikan harus disesuaikan 

dengan keadaan anak tersebut secara individual. 

Pendidikan harus dapat melayani anak secara individual. 

3. Masa peka 

Masa peka dapat digambarkan sebagai suatu 

keadaan dimana suatu potensi menunjukkan kepekaan 

(sensitive) untuk berkembang. Hal ini akan terjadi jika 

anak memperoleh stimulus yang yang cukup pada potensi 

tersebut untuk berkembang. Masa peka juga merupakan 

saat yang paling tepat, paling hebat, dan paling sensitive 

bagi tumbuh dan berkembangnya suatu potensi tertentu. 

4. Anak memperoleh kebebasan untuk berkembang. 

Pendidikan haruslah pedosentris karena yang 

menjadi pusat ksgiatan pendidikan itu adalah kesanggupan 

dan kemampuan anak. Maka anak harus diberikan 

kebebasan untuk mengembangkan potensinya. Tugas 

pendidik yang utama adalah menciptakan kondisinya serta 

menjauhkan segala hal yang dapat merintangi atau 

menghalangi perkembangan potensi  anak. 

 

 

>>>…PENDEKATAN________________           

1. Pendekatan inquiri. 

Melalui pendekatan ini anak akan berusaha untuk 

mencari dan menemukan sendiri pemahamannya 

terhadap suatu materi. Mereka akan memahami bahan 
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kajian dengan menggunakan bahasa mereka sendiri 

berdasarkan apa yang mereka lihat, temukan dan alami. 

2. Pendekatan children centred. 

Pendekatan ini beranggapan bahwa pusat kegiatan 

pembelajaran bertitik tolak pada aktivitas anak. Cara 

pandang ini meyakini bahwa murid memiliki kemampuan 

sendiri melalui berbagai aktivitas dalam mencari, 

menemukan, menyimpulkan serta mengkomunikasikan 

sendiri berbagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-

nilai. 

3. Pendekatan discovery. 

Pendekatan ini memiliki cara pandang yang 

memusatkan kegiatan pembelajaran pada aktivitas anak 

didik untuk menemukan sendiri berbagai aspek 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai melalui 

berbagai pengalaman yang dirancang dan diciptakan oleh 

guru. 

 

 

 

>>>…METODE____________________      

1. Metode eksperimen. 

Metode ini menuntut keaktifan anak untuk melakukan 

percobaan sendiri, mengamati proses dan hasil 

percobaan yang dilakukannya. Dengan eksperimen anak 

dapat mencari dan menemukan jawaban atas persoalan 

yang dihadapinya dengan berpikir dan bekerja secara 

sistematis. 

4 



 

Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Sekolah    

          Hapidin :  Let’s give the best education for children                                                                                                237 

2. Metode demonstrasi. 

Salah satu metode yang dilakukan dengan cara 

memperlihatkan suatu bentuk proses atau kejadian 

tertentu agar dapat diikuti oleh anak. Dalam metode ini 

selain melihat, anak juga dituntut untuk mendengarkan 

keterangan guru agar tujuan demonstrasi dapat tercapai. 

3. Metode sintesa. 

Metode ini digunakan dalan pembelajaran bahasa. 

Metode ini didasarkan pada ilmi jiwa yang dianut 

Montessori yakni ilmu jiwa unsure (mozaik) dengan 

menggunakan teori asosiasi (pertalian). Ilmu ini 

memberikan pengertian bahwa suatu unsure sksn 

mempunyai makna jika unsure tersebut bertalian atau 

berhubungan dengan unsure lainnya sehingga membentuk 

suatu arti. 

 

 

>>>…SUMBER BELAJAR_________  

1. Alat- alat permainan panca indera. 

Montessori termasuk tokoh yang meyakini bahwa 

panca indera adalah pintu masuknya berbagai 

pengetahuan ke dalam otak manusia. Karena perannya 

yang sangat strategis maka seluruh panca indera harus 

memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai 

dengan fungsinya. Untuk itulah ia mengembangkan 

berbagai alat permainan panca indera. 
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2. Latihan kegiatan sehari-hari. 

Dengan belajar melakukan kegiatan sehari-hari dan 

menyiapkan kebutuhannya sendiri, dapat melatih anak 

untuk menguasai gerakan otot-otot yang praktis, latihan 

itu dinamai latihan motorik. Kegiatan tersebut akan dapat 

menumbuhkan keaktifan anak dan juga membiasakan anak 

bersikap baik  pada waktu bercakap dengan orang lain. 

3. Tulisan disertai gambar. 

Digunakan untuk pendidikan kecerdasan dan daya 

ingat anak. Anak-anak akan tertarik pada media 

bergambar dan berwarna yang dapat mengalihkan 

perhatiannya sehingga proses pembelajaran akan lebih 

mudah. 

 

4. Alat permainan bahasa. 

Pembelajaran bahasa tidak harus menggunakan buku 

teks panduan. Pembelajaran bahasa dapat dilakukan 

dengan menggunakan alat permainan. Misalnya, untuk 

mengajarkan menulis dapat dilakukan dengan cara 

meminta anak menuliskan pengalamannya pada saat pagi 

haeri ketika bangun tidur sampai ia berada di sekolah. 

Pada saat itu ia tidak akan meras berada dalam suasana 

belajar, sehingga pembelajaran akan terasa lebih 

menyenangkan 

5. Alat permainan berhitung. 

Alat permainan ini dapat berasal dari lingkungan 

sekitar anak. Misalkan untuk mengajarkan teknik 

membanding dapat dilakukan dengan menggunakan 10 
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bilah tangkai berbagai ukuran yang telah diberi warna 

agar lebih menarik. Lulu mintalah anak untuk mengurutkan 

bilah tangkai tersebut mulai dari yang paling pendek 

sampai yang terpanjang. 

 

>>…LANGKAH PEMBELAJARAN___      

1. Langkah menunjukkan. 

Guru menyiapkan beberapa kotak dengan isi yang 

berbeda. 

>> Kotak pertama berisikan uang logam. 

>> Kotak kedua berisikan batu kerikil. 

>> Kotak ketiga berisikan beras. 

Guru mengeluarkan isi kotak lalu meletakkannya kembali 

sambil menyebutkannya “ini suara uang logam”. 

 

2. Langkah mengenal. 

Anak mampu membedakan dan mendeskripsikan 

kembali binyi-bunyi yang berasal dari masing-masing 

benda tersebut. 

3. Langkah mengingat. 

Guru memperdengarkan kembali bunyi benda-benda 

tersebut satu persatu dan siswa diminta untuk 

menebaknya. 
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Contoh RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) Model Montessori 
Hari/Tanggal : Kamis, 8 Januari 2009 
Tema  : Binatang 
Kelas/Semester : II / 2 
Minggu ke- : 2 
 

Bidang 
Studi 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Waktu Kegiatan Pembelajaran Metode  
Media & 
Sumber 
Belajar 

Penilaian  

Pendidikan 
Watak 

  07.00 – 07.30 A. Kegiatan Awal 
 Salam  

 Yel-yel 

 Tegur sapa 

 Peraturan  
 Appersepsi  

   

Bahasa 
Indonesia 

SK 1 
 

KD 1.1 07.30 – 08.30 B. Langkah Menunjukkan 1 
Story Sharing: 
Pengalaman Dunia Caca 
 

 Tanya 
Jawab 

 Observasi 

 Gambar Tes Lisan 

Matematika  SK 1 KD 1.4 08.30 – 09.30 C. Langkah Menunjukkan 2 
 Hasil pengamatan, praktik 
langsung menentukan dan 
menghitung benda yg lebih 
berat dan ringan dengan 
mengukur berat benda dgn 
satuan baku misalnya Kg 
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   09.30 – 10.00 D. Snack Time 
 

   

Sains  SK 1 KD 1.2 10.00 – 11.00 E. Langkah Mengenal dan 
     Langkah Mengingat (1) 

Hasil pengamatan, Tanya 
jawab dan penugasan 
menentukan bagian-
bagian tubuh hewan, 
mengenal suara, cara 
bergerak hewan tersebut. 

   

Bahasa 
Inggris 

SK 4 KD 4.3 11.00 – 12.00 F. Langkah Mengenal dan 
     Langkah Mengingat (2) 

Menyanyikan lagu 
sederhana dengan tema 
“This is The Animals” 
sambil mengamati 
kebesaran Allah SWT 
melalui ciptaan-Nya. 

   

 
Bekasi, 8 Januari 2009 
Kepala Sekolah          Guru Kelas / Bidang Studi 
 
 
 
Drs. Hapidin, M.Pd          Renti Oktaria 
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Model 
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>>>…PANDANGAN DASAR_______      

1. Pengajaran harus disesuaikan dengan dan keadaan 

individu yang mempunyai tempo dan irama perkembangan 

sendiri-sendiri. 

Pengajaran harus disesuaikan dengan tingkatan usia 

perkembangan anak dan tingkat intelegensi masing-

masing anak. Guru tidak boleh memaksa si cepat untuk 

menunggu si lambat begitu pula sebaliknya. 

2. Bahan pengajaran serta cara mengajar guru harus 

mengikuti tempo dan irama perkembangan setiap anak. 

Guru harus dapat melihat dengan jeli bagaiman acara 

anak tersebut belajar, apa yang disukai anak dan bahan 

pembelajaran apa yang cocok untuk anak. Sehingga anak 

akan dapat lebih midah untuk menerima materi yang 

diberikan oleh guru. 

3. Kegiatan pengajaran harus memberikan kemungkinan 

pada anak untuk berinteraksi, bersosialisasi dan 

bekerjasama. 

Kegiatan pembelajaran bukan hanya menghasilkan anak 

yang pandai dari segi kognitif saja tetapi juga pandai dari 

segi sosial. Anak mampu untuk masuk dan bergabung 

dengan lingkungan sekitarnya, sehingga nantinya anak 

akan mampu menunjukkan keberadaannya di masyarakat.  
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Filosofi… 

ô Naturalisme romantik (J.J. Rouszeau (1712-1778)). 

Menyatakan bahwa setiap anak dilahrkan dengan 

membawa bakat yang baik. Maka pendidikan adalah 

pengembangan bakat anak secara maksimal melalui 

pembiasaan, pelatihan, permainan, partisipasi dalam 

kehidupan serta penyediaan kesempatan belajar selaras 

dengan tahap-tahap perkembangan anak. 

 

ô Idealisme. Menyatakan bahwa manusia merupakan 

makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Maka pendidikan 

harus ditujukan pada pembentukan karakter, watak 

manusia yang berbudi luhur, berbakat insani dan kebajikan 

sosial. 

>>>…PRINSIP__________________       

1. Pengajaran merupakan keterpaduan antara bentuk 

klasikal dan individual. 

Meskipun anak memiliki tempo dan irama perkembangan 

yang berbeda-beda, tapi kegiatan pengajaran harus dapat 

memberi kesempatan pada anak untuk berinteraksi, 

sehingga pendidikan tidak hanya mementingkan aspek 

individu tetapi juga aspek sosial anak. 

2. Anak belajar secara mandiri. 

Kemandirian anak dalam mengerjakan tugas hany dapat 

dilaksanakan jika setiap murid dapat ditumbuhkan 

otoaktivitasnya. Atas dasar ini maka suasana tertib dan 

disiplin dapat tercipta oleh kesadaran para murid bukan 

paksaan dari guru. 
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3. Pembelajaran harus dapat menumbuhkan otoaktifitas 

anak. 

Upaya menumbuhkan otoaktifitas anak dilakukan dengan 

cara memberikan kemerdekaan atau kebebasan pada 

setiap anak untuk menyelesaikan berbagai tugasnya. 

Bentuk tugas yang berstryuktur memungkinkan murid 

secara tertib dan terjadwal membuat target dalam 

pencapaian setiap tugasnya. 

4. Setiap anak bebas menentukan tugasnya sendiri. 

Masing-masing murid dapat memilih vak yang akan 

dipelajarinya terlebih dahulu. Ia bebas menentukan waktu 

penyelesaian serta alat yang akan digunakan untuk 

menyelesaikannya. Walaupun ada kebebasan tersebut, 

namun setiap murid tidak boleh mengerjakan tugas lain 

sebelum tugas yang dikerjakannya selesai. Hal ini juga 

dapat mendidik anak untuk bertanggung jawab terhadap 

pilihan mereka sendiri. 

5. Anak belajar bersosialisasi, bekerjasama dan bertanggung 

jawab. 

Untuk mengembangkan sosiabilitas, guru memperboleh-

kan murid menyelesaikan tugas tertentu secara bersama-

sama. Dengan demikian stiap murid akan memiliki 

kesempatan bersosialisasi, bekerjasama dan tolong 

menolong. Tetapi tidak boleh mengerjakan bahan atau 

tugas dengan saling meniru, dengan demikian anak akan 

dapat belajar untuk bertanggungjawab terhadap tugasnya. 
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>>>…PENDEKATAN________________    

Sekolah model sentra menggunakan pendekatan:        

1. Pendekatan inquiri. 

Melalui pendekatan ini anak akan berusaha untuk mencari 

dan menemukan sendiri pemahamannya terhadap suatu 

materi. Mereka akan memahami bahan kajian dengan 

menggunakan bahasa mereka sendiri berdasarkan apa 

yang mereka lihat, temukan dan alami. 

2. Pendekatan children centred. 

Pendekatan ini beranggapan bahwa pusat kegiatan 

pembelajaran bertitik tolak pada aktivitas anak. Cara 

pandang ini meyakini bahwa murid memiliki kemampuan 

sendiri melalui berbagai aktivitas dalam mencari, 

menemukan, menyimpulkan serta mengkomunikasikan 

sendiri berbagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-

nilai. 

3. Pendekatan discovery. 

Pendekatan ini memiliki cara pandang yang memusatkan 

kegiatan pembelajaran pada aktivitas anak didik untuk 

menemukan sendiri berbagai aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai melalui berbagai pengalaman 

yang dirancang dan diciptakan oleh guru. 

 

 

>>>…METODE____________________      

1. Diskusi 

Metode diskusi dalam pendidikan adalah suatu cara 

penyajian atau penyampaian bahan pelajaran dimana guru 

4 
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memberikan kesempatan kepada peserta didik atau 

kelompok peserta didik untuk mengadakan pembicaraan 

ilmiah untuk mengumpulkan pendapat, membuat 

kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan 

masalah. 

2. Kerja kelompok 

Metode kerja kelompok adalah penyajian materi dengan 

cara pemberian tugas-tugas untuk mempelajari sesuatu 

kepada kelompok-kelompok belajar yang sudah ditentukan 

dalam rangka mencapai tujuan. Tugas yang diberikan 

dikerjakan dalam kelompok secara gotong royong. 

Pembagian kelompok tergantung dari tujuan dan 

kepentingannya. 

 

3. Pengamatan 

Melalui metode ini, anak belajar mengamati sumber 

belajar yang tersedia baik berupa objek yang telah 

disediakan maupun yang ada disekitarnya. Melalui 

pengamatan tersebut anak akan memperoleh pemahaman 

sendiri yang berkaitan dengan bahan kajian, sehingga 

hasil belajar akan lebih tahan lama. 

4. Resitasi 

Merupakan salah satu metode pembelajaran yang 

dilakukan dengan cara menugaskan pada anak untuk 

menyelesaikan suatu  tugas, baik tugas kelompok maupun 

individu. Metode ini memberi kesempatan pada anak untuk 

melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung yang 

telah dipersiapkan guru., sehingga anak akan dapat 
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mengalami secara nyata dan melaksanakan secara tuntas 

serta dapat mempertanggungjawabkan hasil 

pekerjaannya. 

5. Sosiodrama 

Metode pengajaran yang dilakukan dengan cara 

menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian melalui 

pementasan drama yang melibatkan beberapa tokoh 

didalamnya. Semuanya berbentuk tingkah laku dalam 

hubungan sosio yang kemudian diminta beberapa siswa 

untuk memerankannya. 

6. Tanya jawab 

Suatu metode mengajar, dimana seorang guru 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik 

tentang bahan pelajaran yang diajarkan sambil 

memperhatikan proses berpikir diantara peserta didik. 

Metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi langsung 

antara guru dan pelajar, bisa dalam bentuk guru bertanya 

da siswa menjawab atau sebaliknya. Hubungan antara 

guru dan pelajar merupakan hubungan timbal balik secara 

langsung. 
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>>>…SUMBER BELAJAR_________  

1. Bahan minimal. Bahan pengajaran minimal merupakan 

target kemampuan minimal yang harus dikuasai setiap 

murid dalam mempelajari setiap vak bidang studi atau 

bidang pengembangan tertentu. Bahan pengajaran 

minimal dalam model pendidikan Dalton sebenarnya sama 

dengan bahan pengajaran pada sekolah biasa lainnya. 

Perbedaannya terletak pada cara guru menyajikan bahan 

dan cara murid mengolah serta menguasai bahan 

tersebut. Bahan minimal diperkenalkan guru pada awal 

tahun ajaran sebagai bentuk kontrak tahunan. 

2. Bahan tambahan. Bagi siswa yang telah menguasai 

bahan minimal dapat memperoleh bahan pengajaran 

tambahan yang merupakan pengembangan atau 

pengayaan dari bahan pengajaran minimal  tersebut. 

Bahan pengajaran tambahan dapat diberikan pada setiap 

siswa secara individu sesuai dengan  tempo penguasaan 

murid pada bahan minimal atau secara kelompok jika 

mereka telah menguasai bahan minimal pada satuan 

waktu yang relatif sama. 

 

 

>>…LANGKAH PEMBELAJARAN___      

1. Pada awal tahun ajaran guru memberikan penjelasan 

secara global isi bahan pada vaknya masing-masing 

sekaligus memperkenalkan bahan minimal sebagai bentuk 

kontrak tahunan siswa. 

6 
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2. Siswa menandatangani kontrak bahan pengajaran  

tahunan yang terbagi kepada 10 kontrak bulanan. Setiap 

kontrak bulanan  terbagi menjadi 4 tugas mingguan. Pada 

setiap tugas mingguan terdapat 5 unit tugas harian. 

Dalam tugas mingguan berisi bahan-bahan yang harus 

dikuasai setiap anak, tempo mengerjakan, buku-buku 

sumber dan alat yang dipergunakan. Agar setiap tugas 

mingguan memiliki keterkaitan antar vak bidang studi 

dengan lainnya, maka pelaksanaan tugas tersebut 

dibicarakan dalam rapat dewan guru. 

3. Setiap siswa dapat memilih vak yang akan dipelajarinya 

terlebih dahulu. Sebelumnya murid akan memperoleh 

tugas dan penjelasan secara garis besar dalam bentuk 

pengajaran klasikal tentang bahan pengajaran pada suatu 

vak atau bidang studi. Setelah itu barulah mereka 

menentukan vaknya sendiri. Jika siswa memasuki vak 

yang sudah penuh maka ia harus memilih vak lainnya. 

4. Setelah menguasai bahan minimal maka murid dapat 

meminta tugas tambahan atau memilih kegiatan lain yang 

ia gemari sebagai bahan tambahan. 

5. Siswa harus dapat menyelesaikan setiap tugas yang  telah 

dipilihnya. Jika tidak dapat menyelesaikan tugas harian 

atau unit di sekolah, maka siswa diperbolehkan untuk 

menyelesaikannya di rumah. 
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Contoh RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) Model Sentra 
Hari/Tanggal : Jum’at, 9 Januari 2009 
Tema  : Sampah 
Kelas/Semester : III / 1 
Minggu ke- : 1 
 

Bidang 
Studi 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Waktu Kegiatan Pembelajaran Metode  
Media & 
Sumber 
Belajar 

Penilaian  

Pendidikan 
Watak 

  07.00 – 07.30 A. Tahap Kegiatan Awal 
 Berdo’a bersama 

 Experience sharing : 
“Masyarakat yang 
cinta akan 
kebersihan” 
  

   

Bahasa 
Indonesia 

SK 2  
 

KD 2.1 07.30 – 08.30 B. Aktivitas Klasikal 1 
     Story Sharing:  

Pengalaman melihat 
lingkungan yang 
tercemari sampah 

 

 Tanya 
Jawab 

 Resitasi  

 Gambar Tes Lisan 

Matematika  SK 2 KD 2.3 08.30 – 09.30 C. Aktivitas Area I 
Mengamati,  tanya 
jawab dan praktik 
langsung menghitung 
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jumlah sampah plastik 
yang akan menumpuk di 
halaman sekolah dalam 1 
minggu jika tidak 
dibersihkan. 

   09.30 – 10.00 D. Snack Time 
 

   

Agama SK 2 KD 2.2 10.00 – 11.00 E. Aktivitas Area II 
Mengamati kebesaran 

Allah SWT yang telah 

menciptakan alam 

semesta begitu indah, 

bersih dan nyaman 

untuk dapat ditempati 

oleh manusia. 

   

Sains SK 2 KD 2.2 11.00 – 12.00 F. Aktivitas Area III 
Observasi, diskusi dan 

membuat deskripsi 

kondisi lingkungan 

yang tercemar sampah 

dan pengaruhnya 

terhadap kesehatan 

   

    G. Makan Siang 
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   12.30 – 13.00 H. Shalat Berjamaah 
PL shalat berjamaah 

dan kultum tentang 

kewajiban manusia 

memelihara lingkungan 

yang diciptakan oleh 

Allah SWT 

   

Seni SK 1 
 

 

KD 1.2 
 

 

 

13.00 – 14.00 I. Klasikal II  
PT & PL membuat 

gambar ekspresi 

tentang lingkungan 

yang bebas dari sampat 

atau sebaliknya, 

kemudian 

dideskripsikan kembali. 

 Tanya 
jawab 

 Resitasi  

 Observasi 
 

 Alat gambar 

 Lingkungan 
di sekitar 

Tes Lisan 

Tes 

Tulisan 

 
Bekasi, 9 Januari 2009 
Kepala Sekolah          Guru Kelas / Bidang Studi 
 
 
 
Drs. Hapidin, M.Pd          Renti Oktaria 
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>>>…PANDANGAN DASAR_______      

Model pedidikan simbiotis yang dikembangkan Decroly, 

memiliki konsep seperti pendidikan modern, antara lain 

tentang : 

1. Sekolah harus dihubungkan dengan kehidupan alam 

sekitar. 

2. Pendidikan dan pengajaran agar didasarkan pada 

perkembangan anak. 

3. Sekolah harus menjadi laboratorium bekerja bagi anak-

anak. 

4. Bahan-bahan pendidikan /pengajaran yang fungsional 

praktis. 

5. Perlunya pendidikan sosial dan kesusilaan. 

6. Perlunya kerja sama antara sekolah dan rumah. 

Pandangan Decroly tentang pendidikan juga dipengaruhi oleh 

pandangan hidupnya yang menganut teori evolusi Darwin, yaitu 

konsep tentang: 

1. Tiap individu berkembang secara teratur dari 

tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. 

2. Tiap individu harus dapat menyesuaikan diri 

dengan alam sekitarnya. 

Berdasarkan kedua konsep tersebut, Decroly meyakini bahwa 

tujuan utama pendidikan adalah membantu anak-anak agar 

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Alam 

sekitar harus masuk dalam kurikulum anak-anak sehingga 

anak akan mengetahui dan menghayati kehidupan alam 

sekitarnya. 

Dalam mengembangkan tentang pengajaran, Decroly juga 

dipengaruhi oleh ilmu gestalt (ilmu jiwa keseluruhan). Dalam 

pandangan anak-anak keseluruhan akan mempunyai makna 

yang lebih dibandingkan dengan unsur-unsur keseluruhan itu. 

1 
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Pandangan dasar di atas sesuai dengan filosofi yang 

mengarah kepada Filsafat: 

• Idealisme, yaitu tentang manusia adalah makhluk individual 

dan sekaligus makhluk sosial yang akan berinteraksi dengan 

lingkungan. Manusia sebagai individu adalah bentuk kecil 

dari alam semesta. Jadi pendidikan dalam pandangan 

idealisme diartikan sebagai upaya terencana untuk 

mewujudkan manusia ideal yaitu manusia yang dapat 

mencapai keselarasan individual yang terpadu dalam 

keselarasan alam semesta. Upaya pendidikan harus 

ditujukan pada pembentukan karakter, watak, manusia yang 

berbudi luhur, pengembangan bakat insani dan kebijakan 

sosial. 

• Pragmatisme, yaitu tentang setiap anak mempunyai bakat 

dan kemampuan yang dibawa sejak lahir. Pendidikan harus 

disesuaikan dengan perkembangan anak. Pendidikan dalam 

pragmatisme adalah penyusunan kembali dari proses 

rekonstruksi dan reorganisasi pengalaman sehingga dapat 

menambah efisiensi individu dalam interaksinya dengan 

lingkungan dan dengan demikian mempunyai nilai sosial 

untuk memajukan kehidupan masyarakat. 

 

 

>>>…PRINSIP_________________       

1. Menumbuhkan perhatian 

Dalam menumbuhkan perhatian pembelajaran dilaksanakan 

dengan menentukan pusat minat anak. Pusat minat anak dibagi 
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menjadi empat kelompok, yaitu: 1) Makanan,  2) Pakaian,  3) 

Pembelaan diri dan  4) bekerja. Bahan pelajaran disusun 

berdasarkan pusat minat anak yang berada di lingkungan 

sekitar anak.  

2. Keterkaitan  

Bahan pengajaran dihubungkan oleh suatu kesatuan hidup 

yang nyata atau suatu persekutuan hidup (simbiotis). Bahan 

pengajaran dihubungkan antar materi maupun antar mata 

pelajaran. 

3. Fungsional praktis 

Bahan-bahan pengajaran yang diambil dari lingkungan hidup 

sekitar anak menunjukkan sebagai bahan pengajaran yang 

memiliki kegunaan atau fungsi secara praktis dan langsung 

dalam kehidupan anak itu sendiri. 

4. Menunjukkan otoaktivitasnya 

Pengajaran yang berlangsung dalam alam sekitar akan 

memberikan keleluasaan anak untuk menunjukkan keaktifannya 

sehingga dapat belajar dan bekerja secara produktif. 

Pengajaran tidak akan menjadikan anak diam, pasif dan malas. 

5. memperagakan 

Melalui berbagai aktifitas siswa dapat memperagakan 

berbagai hal berkaitan dengan berbagai peristiwa hidup yang 

sesungguhnya dalam kehidupan yang nyata. 

 

 

>>>…PENDEKATAN_____________           

Pendekatan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

barang sesungguhnya, antara lain: 
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1. Pendekatan inquiri 

Pendekatan yang melibatkan keterampilan pemerolehan 

berbagai konsep pengetahuan, keterampilan, kemampuan 

dan nilai-nilai yang dilakukannya sendiri melalui sejumlah 

proses seperti mengamati, mencari dan menemukan, dsb. 

2. Pendekatan konstruktivisme 

Pendekatan yang mengupayakan anak membangun sendiri 

pengetahuannya melalui proses belajar mandiri. 

3. Children Centre 

Merupakan pendekatan yang menganggap pusat kegiatan 

pembelajaran bertitik tolak pada aktivitas anak. Cara 

pandang ini meyakini bahwa murid atau anak memiliki 

kemampuan sendiri melalui berbagai aktivitas dalam 

mencari, menemukan, menyimpulkan serta 

mengkomunikasikan sendiri berbagai pengetahuan, 

keterampilan dan nilai-nilai. 

 

>>>…METODE____________________ 

Metode yang dapat digunakan atau dikembangkan, antara lain : 

1. Metode penemuan 

Metode pendidikan yang mengkondisikan anak untuk 

mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya, 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan pada anak 

agar lebih kreatif dan aktif. 

2. Metode observasi 

Metode yang bahan pengajaran disajikan dengan konkret 

sehingga anak dapat melakukan pengamatan dan 

mengalami secara langsung. 
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3. Metode eksperimen 

Metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara 

mengikuti dan melaksanakan prosedur percobaan ilmiah 

dalam memahami suatu gejala atau peristiwa tertentu. 

Metode ini menuntut keaktifan anak untuk melakukan 

percobaan sendiri, mengamati proses dan hasil 

percobaan yang dilakukannya sehingga anak dapat 

berpikir dan bekerja secara sistematis. 

4. Metode problem solving 

Metode pengajaran yang melibatkan guru dan siswa untuk 

memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan 

bahan pembelajaran. 

 

 

5. Metode demonstrasi 

Metode pengajaran yang dilakukan dengan cara 

memperlihatkan suatu bentuk proses atau kegiatan 

tertentu agar dapat diikuti oleh anak. 

6. Metode diskusi 

Metode dengan mengajar anak membicarakan suatu 

benda atau peristiwa yang akan dibahas bersama. 

7. Metode resitasi 

Metode dengan memberikan penugasan pada anak untuk 

mengerjakan berbagai kegiatan atau permainan tertentu.  

8. Metode tanya jawab 

Metode yang melibatkan anak dan guru melakukan 

kegiatan tanya jawab tentang suatu tema, objek atau 

peristiwa tertentu. 
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>>>…SUMBER BELAJAR__________      

• Lingkungan di sekitar anak. 

• (TV, tape-recorder,VCD-player), ke Kebun Binatang, Musium, 

Taman Mini, Taman Buah atau Taman Impian Jaya Ancol. 

 

 

>>…LANGKAH PEMBELAJARAN___      

1. Observasi (Pengamatan) 

Pada langkah ini, guru bersama anak melakukan 

perjalanan sekolah pada objek yang menjadi pusat 

perhatian yang telah ditentukan dari lingkungan sekitar 

anak. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan anak 

untuk aktif melihat, bertanya, meraba, 

memperbincangkan serta berpikir dengan menggunakan 

seluruh indera dan akal tentang sesuatu yang diamati. 

Contoh objek yang akan di observasi antara lain, jenis-

jenis tanaman sayuran, buah-buahan, dll. 

Contoh Kegiatan Pembelajaran: 

Observasi 

• Anak mengamati bagian-bagian tanaman & fungsinya. 

Anak mengukur beberapa pertumbuhan tanaman. 

2. Asosiasi (Pengolahan) 

Setelah melakukan pengamatan, anak kembali ke 

ruangan kelas dengan membawa berbagai hal berkaitan 

dengan objek yang akan diamati. Hasil pengamatan 

diasosiasikan dengan persekutuan dari objek yang 

diamati. Agar dapat diasosiasikan dengan baik, maka 

harus disediakan buku asosiasi yang telah dirancang oleh 

5 
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guru sebelumnya. Langkah asosiasi ini dapat dilakukan 

anak dalam kelas dengan cara individual maupun 

kelompok. Berbagai bentuk hubungan persekutuan hidup 

dihubungkan anak dengan bahan yang menjadi pusat 

minat anak. Contohnya: 

• Anak mendiskusikan kegunaan bagian-bagian 

tanaman. 

• Anak menelaah hubungan tanaman dengan kegiatan 

produksi dan konsumsi. 

3. Ekspresi (Pengungkapan) 

Guru membimbing anak untuk mengungkapkan objek-

objek yang telah diamati dan diolah. Pengungkapan atau 

ekspresi ini dapat dilakukan dalam bentuk bahasa 

(bercerita, drama, pantomime), menggambar dan melukis, 

membuat kerajinan tangan.Pengungkapan dengan 

menggunakan bahasa disebut oleh Decroly sebagai 

ekspresi abstraks, sedangkan ekspresi dengan 

menggunakan alat atau bendanya secara langsung disebut 

sebagai ekspresi konkret. Contohnya: 

• Anak mencoba membuat proses pertumbuhan 

dengan berbagai bibit. 

• Anak membedakan dan mengelompokkan tanaman 

sesuai dengan ciri-ciri. 

• Anak mencoba membuat tanaman menjadi makanan 

tertentu. 

• Anak mengekspresikan diri melalui menggambar 

tanaman yang diamati. 
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Contoh RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) Model Simbiotis 
Hari/Tanggal : Senin, 12 Januari 2009 
Tema  : Keluargaku 
Kelas/Semester : I / 1 
Minggu ke- : 2 
 

Bidang 
Studi 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Waktu Kegiatan Pembelajaran Metode  
Media & 
Sumber 
Belajar 

Penilaian  

Pendidikan 
Watak 

  07.00 – 07.30 A. Tahap Kegiatan Awal 
 Salam  

 Yel-yel 

 Tegur sapa 

 Peraturan  
 Appersepsi  

   

Bahasa 
Indonesia 

 
 

 07.30 – 08.30 B. Obervasi (Pengamatan) 
Mengamati beberapa 
gambar tentang 
keluarga yang ada di sisi 
kelas 

 Tanya 
Jawab 

 Resitasi  

 Gambar Tes Lisan 

Studi Sosial 
 
 
 
Matematika 

SK 1 
 
 
 
SK 1 

KD 1.1 
 
 
 
KD 1.1 

08.30 – 09.30 C. Asosiasi (Pengolahan) 
PL menyebutkan 
identitas dan keluarga 
 
TJ menghitung jumlah 
anggota keluarga 
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   09.30 – 10.00 D. Istirahat 
 

   

Seni SK 1 KD 1.1 10.00 – 11.00 E. Ekspresi  
    (Pengungkapan) 

PL membuat kerajinan 
tangan yang sering 
dilihat dirumah seperti 
ikan 

   

   11.00 – 12.00 F. Kegiatan Akhir 
Penguatan dalam bentuk 
tugas (display) 

 

   

 
Bekasi, 12 Januari 2009 
Kepala Sekolah          Guru Kelas / Bidang Studi 
 
 
 
Drs. Hapidin, M.Pd          Renti Oktaria 
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Model 

Proyek 
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>>>…PANDANGAN DASAR_______       

1. Pendidikan merupakan kebutuhan untuk hidup. 

Pendidikan  tidak hanya sebagai alat tetapi juga sebagai 

pembaharu hidup atau renewal of life. 

Pendidikan dikatakan sebagai kebutuhan untuk hidup, 

adalah karena adanya anggapan bahwa pendidikan tidak 

hanya sebagai alat tetapi juga sebagai pembaharu hidup 

atau renewal of life. Hidup itu selalu berubah, selalu 

menuju kepada pembaharuan. Hidup adalah a self 

renewing process throught action upon environment.  

2. Pendidikan sebagai pertumbuhan. 

Untuk mengaktualkan potensi-potensi anak yang 

tersembunyi (Potensi  

tersembunyi yang disebut potensialitas pertumbuhan). 

Pendidikan sebagai pertumbuhan karena adanya 

kebelummatangan si anak akan tetapi dalam keadaan 

tersebut terdapat potensi tersembunyi yang disebut 

potensialitas pertumbuhan. Dalam mengaktualkan 

potensi-potensi tersembunyi tersebut, pendidikan 

memiliki peranan penting. 

3. Pendidikan sebagai fungsi sosial. 

Pendidikan sebagai fungsi sosial karena anak merupakan 

individu sekaligus makhluk sosial yang selalu berinteraksi 

dengan individu lainnya. Oleh karena itu, pendidikan harus 

mampu memfasilitasi anak dalam melakukan proses 

sosialisasi sehingga dapat menjadi warga masyarakat 

yang diharapkan. 
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Pandangan dasar di atas sesuai dengan filosofi yang 

mengarah kepada filsafat pragmatisme, yaitu tentang hakikat 

realitas, manusia dipandang sebagai makhluk yang dinamis, 

tumbuh dan berkembang. Anak dipandang sebagai individu 

yang aktif. Dalam pandangan pragmatisme, pendidikan 

diartikan sebagai proses reorganisasi dan rekonstruksi 

(penyusunan kembali) pengalaman sehingga dapat menambah 

efisiensi individu dalam interaksinya dengan lingkungan, 

dengan demikian mempunyai nilai sosial untuk memajukan 

kehidupan masyarakat. Selain itu, aliran pragmatisme juga 

menentang pendidikan tradisional. Tokoh aliran filsafat ini ialah 

John Dewey dan Williams James. 

 

 

>>>....PRINSIP_________________       

Dalam proses belajar, Dewey menekankan pentingnya 

prinsip learning by doing (belajar dengan bekerja dan praktik) 

karena kedua kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan seperti 

halnya pendidikan dengan kehidupan atau seperti anak dengan 

masyarakat. Learning by doing ini berlaku bagi semua 

tingkatan usia anak, sehingga aliran ini mengembangkan teori 

pendidikan baru dengan prinsip-prinsip antara lain: 

1. Anak harus bebas agar dapat berkembang secara 

wajar. 

2. Penumbuhan minat melalui pengalaman langsung untuk 

merangsang belajar. 

3. Guru harus menjadi peneliti dan pembimbing kegiatan 

belajar. 

2 
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4. Harus ada kerjasama sekolah dan rumah 

5. Sekolah progresif harus merupakan suatu 

laboratorium untuk melakukan eksperimentasi (Wanan 

Ardhana, 1986: 16-17).  

 

 

>>>…PENDEKATAN_____________ 

Pendekatan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

barang sesungguhnya, antara lain: 

1. Pendekatan inquiri 

Pendekatan yang melibatkan keterampilan pemerolehan 

berbagai konsep pengetahuan, keterampilan, kemampuan 

dan nilai-nilai yang dilakukannya sendiri melalui sejumlah 

proses seperti mengamati, mencari dan menemukan, dsb. 

2. Pendekatan konstruktivisme 

Pendekatan yang mengupayakan anak membangun sendiri 

pengetahuannya melalui proses belajar mandiri. 

3. Children Centre 

Merupakan pendekatan yang menganggap pusat kegiatan 

pembelajaran bertitik tolak pada aktivitas anak. Cara 

pandang ini meyakini bahwa murid atau anak memiliki 

kemampuan sendiri melalui berbagai aktivitas dalam 

mencari, menemukan, menyimpulkan serta 

mengkomunikasikan sendiri berbagai pengetahuan, 

keterampilan dan nilai-nilai. 

 

 

 

3 
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>>>…METODE____________________     

Metode yang dapat digunakan atau dikembangkan, antara lain : 

1. Metode buah limau (menjadi ciri khas) 

Metode pendidikan yang dilaksanakan dalam menanamkan 

budi pekerti dan kata hati anak yaitu dengan mengalahkan 

keburukan tingkah laku anak dengan perbuatan baik. Oleh 

karena itu pendidikan ini menentang adanya hukuman 

sebagai bentuk alat pendidikan. 

2. Metode penemuan 

Metode pendidikan yang mengkondisikan anak untuk 

mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya, 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan pada anak 

agar lebih kreatif dan aktif. 

 

3. Metode observasi 

Metode yang Bahan pengajaran disajikan dengan konkret 

sehingga anak dapat melakukan pengamatan dan 

mengalami secara langsung. 

4. Metode eksperimen 

Metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara 

mengikuti dan melaksanakan prosedur percobaan ilmiah 

dalam memahami suatu gejala atau peristiwa tertentu. 

Metode ini menuntut keaktifan anak untuk melakukan 

percobaan sendiri, mengamati proses dan hasil 

percobaan yang dilakukannya. Sehingga anak dapat 

berpikir dan bekerja secara sistematis. 

 

 

4 
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5. Metode problem solving 

Metode pengajaran yang melibatkan guru dan siswa untuk 

memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan 

bahan pembelajaran. 

6. Metode demonstrasi 

Metode pengajaran yang dilakukan dengan cara 

memperlihatkan suatu bentuk proses atau kegiatan 

tertentu agar dapat diikuti oleh anak. 

7. Metode diskusi 

Metode dengan mengajar anak membicarakan suatu 

benda atau peristiwa yang akan dibahas bersama. 

8. Metode resitasi 

Metode dengan memberikan penugasan pada anak untuk 

mengerjakan berbagai kegiatan atau permainan tertentu.  

9. Metode tanya jawab 

Metode yang melibatkan anak dan guru melakukan 

kegiatan tanya jawab tentang suatu tema, objek atau 

peristiwa tertentu. 

 

 

>>>…SUMBER BELAJAR_________      

• Lingkungan di sekitar anak. 

• (TV, tape-recorder,VCD-player), ke Kebun Binatang, Musium, 

Taman Mini, Taman Buah atau Taman Impian Jaya Ancol. 

 

 

>>...LANGKAH PEMBELAJARAN___      

Model pengajaran proyek dilaksanakan dengan 

menggunakan lima langkah sebagai berikut : 

5 
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a. Langkah Persiapan 

Guru mempersiapkan tema dan pokok masalah 

yang akan dilaksanakan dengan menggunakan 

pengajaran proyek. Setiap bidang studi (pengembangan) 

yang sesuai dengan tema atau pokok masalah tersebut 

disusun dan diorganisasikan dalam suatu rencana 

pengajaran (misalnya satuan pelajaran atau satuan 

kegiatan harian). Dalam langkah pertama, guru 

hendaknya mengidentifikasi dan merelevansikan isi 

setiap bidang studi yang akan dilaksanakan dengan 

pengajaran proyek. Pada tahap persiapan, guru juga 

harus mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan: 

1. Pemberian materi yang akan diberikan secara 

klasikal. 

2. Pemberian bahan pengajaran secara tertulis 

sehingga anak dapat memiliki pemahaman yang lebih 

mendalam berkaitan dengan isi bahan pelajaran. 

3. Jenis-jenis tugas yang dikerjakan anak secara 

kelompok (5-7 orang) atau perorangan. 

4. Menetapkan jumlah jam yang akan digunakan pada 

setiap jam pelajaran. 

5. Rencana perjalanan sekolah yang akan dilaksanakan. 

6. Rencana pameran yang akan diselenggarakan oleh 

anak-anak. 

 

b. Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru 

mengadakan percakapan bersama anak-anak secara 
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klasikal tentang tema atau pokok masalah serta bidang 

studi yang berkaitan. Percakapan ini sekaligus dapat 

menjajaki kesanggupan anak dalam mengenal bahan 

pelajaran serta tugas yang akan dikerjakannya. 

Percakapan juga dimaksudkan membangkitkan perhatian 

dan semangat anak-anak untuk melihat, menyelidiki, 

menyimpulkan dan mengkomunikasikan tentang sesuatu 

yang ditemukannya. Dalam kegiatan percakapan, guru 

dapat menulis hal-hal yang sudah dikenal anak dari tema 

atau pokok masalah yang sedang dibicarakan. Hasil 

percakapan ini akan mengidentifikasi berbagai pokok 

proyek dalam setiap bidang studi yang akan diselidiki 

anak. 

 

c. Perjalanan Sekolah atau Survey 

Perjalanan sekolah atau survey dilakukan pada 

beberapa keluarga atau rumah yang berdekatan dengan 

lokasi sekolah. Masing-masing kelompok murid sesuai 

dengan tugasnya melakukan pengamatan pada berbagai 

hal yang menjadi persoalan. Agar perjalanan sekolah 

tersebut berlangsung tertib maka guru harus 

memberikan dan menanamkan tata tertib pada anak 

ketika akan melakukan kunjungan, misalnya bersikap dan 

berbicara sopan, membawa buku catatan. 

 

d. Pengolahan Masalah 

Setelah mengadakan kunjungan tiap kelompok 

secara tertib kembali masuk ke sekolah dengan 
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membawa hasil pengamatan. Semua data yang 

dikumpulkan kelompok dilaporkan pada guru sebelum 

disampaikan pada diskusi dan laporan pengamatan tiap 

kelompok dalam presentasi kelompok. Secara bergiliran 

setiap kelompok memperoleh kesempatan yang sama 

untuk menjelaskan, menyimpulkan dan menyampaikan 

berbagai temuan sesuai dengan tugasnya. Kegiatan 

pengolahan masalah selanjutnya dapat dilakukan murid 

baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini 

akan tampak kesibukan para murid dalam mengerjakan 

berbagai tugasnya. Dengan demikian, kelas 

memperlihatkan fungsinya sebagai laboratorium bagi 

murid-murid untuk belajar sambil mengerjakan sesuatu. 

Disinilah aplikasi (penerapan) konsep “learning by doing” 

diwujudkan oleh Kilpatrick sebagai kelanjutan dari 

pengembangan konsep pendidikan Dewey. 

 

e. Pameran 

Sesuai dengan rencana, pameran dirancang 

dan dilaksanakan dari dan oleh anak itu sendiri. Anaklah 

yang menyusun meja dan kursi sehingga menjadi satu 

stand pameran. Anak juga yang menghiasi stand 

tersebut dengan taplak meja, warna-warni, pas bunga 

serta menempatkan berbagai hasil pengolahan 

pengamatan. Guru lebih banyak bertindak sebagai 

pengawas dan pembimbing anak-anak dalam 

mempersiapkan stand pameran sebaik mungkin. Pada 

hari (berlangsungnya acara) yang telah ditentukan 
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sesuai dengan undangan maka para orang tua dan 

keluarga di sekitar sekolah berpartisipasi untuk hadir 

melihat, mengamati, bertanya dan memberikan berbagai 

tanggapan pada berbagai stand yang disiapkan anak-

anak. 
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Contoh RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) Model Proyek 
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Januari 2009 
Tema  : Mata 
Kelas/Semester : I / 1 
Minggu ke- : 1 
 

Bidang 
Studi 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Waktu Kegiatan Pembelajaran Metode  
Media & 
Sumber 
Belajar 

Penilaian  

Pendidikan 
Watak 

  07.00 – 07.30 A. Tahap Persiapan 
 Berdo’a bersama 

 Eye’s breaking: 
“Pemanasan Mata”  

   

Matematika  SK 1 
 

KD 1.1 07.30 – 08.30 B. Tahap Pendahuluan 
 TJ menghitung banyak 
anak yg memakai kaca 
mata 

 Tanya 
Jawab 

 Resitasi  

 Gambar Tes Lisan 

Sains  SK 1 KD 1.2 08.30 – 09.30 C. Tahap Observasi  
     (Perjalanan Sekolah) 

PL mengamati bola mata 
teman. 
Berdiskusi tentang 
makanan & minuman apa 
saja yang baik untuk mata 
dengan pergi berkunjung 
ke dokter mata 
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   09.30 – 10.00 D. Istirahat 
 

   

Sains  SK 1 KD 1.1 10.00 – 11.00 E. Pengolahan Hasil  
     Pengamatan 

 PL membuat minuman 
yang sehat untuk mata 
sambil menunjukkan 
bahwa Allah SWT 
menciptakan apa di dunia 
ini tidak sia-sia  

   

    F. Makan Siang 
 

   

Seni  SK 4 KD 4.3 11.00 – 12.00 F. Kegiatan Akhir 
Mendisplay hasil karya 

   

 

 
Bekasi, 15 Januari 2009 
Kepala Sekolah          Guru Kelas / Bidang Studi 
 
 
 
Drs. Hapidin, M.Pd          Renti Oktaria 
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