
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Pengembangan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan 

dan pengajaran yang dianut dalam kurikulum, khususnya pada praktik 

pembelajaran pendidikan nonformal. Pengembangan pembelajaran sebagai 

sebuah proses, disiplin ilmu pengetahuan, system dan teknologi 

pembelajaran bertujuan agar pengembangan pembelajaran berjalan dengan 

efektif dan efisien. 

 

Penyampaian materi dilakukan melalui pertemuan tatap muka, diskusi 

kelas dan diskusi kelompok kecil, penugasan dan kajian individual, sehingga 

mahasiswa memiliki wawasan dan cakrawala pengetahuan-pemahaman 

filosofik dan teoritik, pemikiran, sikap, dan nilai positif terhadap 

pengembangan pembelajaran PLS. Di luar waktu perkuliahan, akan dilakukan 

studi lapangan ke berbagai kegiatan pembelajaran program pendidikan luar 

sekolah. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa bahan ajar dalam matakuliah ini 

masih jauh dari kesempurnaan disebabkan oleh piciknya pengetahuan penulis. 

Oleh karena itu segala saran dan kritik perbaikan akan penulis terima 

dengan tangan terbuka. Kritik dan saran tersebut sangat berguna demi 

sempurnanya pelaksanaan pembelajaran pada matakuliah serupa di masa 

mendatang. 

 

 

Jakarta , Desember 2017 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran pada program Pendidikan luar sekolah merupakan 

kebutuhan bagi program Pendidikan nonformal, dikarenakan 

praktek pembelajaran Pendidikan luar sekolah memiliki perbedaan 

yang sangat mendasar dengan pembelajaran yang ada di sekolah. 

Oleh Karena itu, para pendidik Pendidikan luar sekolah perlu 

memiliki keterampilan dalam mengembangkan pembelajaran yang 

dimulai dari perangkat pembelajaran sampai dengan proses 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik 

Pendidikan luar sekolah. 

Program Pendidikan luar sekolah di masyarakat sangat banyak 

dan dibutuhkan kehadirannya bagi peningkatan sumber daya 

manusia , khususnya bagi para peserta didik yang tidak 

mendapatkan kesempatan belajar di sekolah. Oleh karenanya 

pembelajaran PLS yang sesuai dengan desain pembelajaran PLS 

sangat dibutuhkan. 

Melihat kondisi objektif di lapangan, bahwa praktek 

pembelajaran PLS biasa dilakukan di Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat, Lembaga Kursus, Majelis taklim dan lembaga  
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pelatihan, semuanya ini memiliki warna atau perbedaan yang 

mendasar pada pelaksanaan pembelajarannnya. Dengan demikian 

pada masing-masing program Pendidikan luar sekolah memiliki 

perbedaan dalam membelajarkan peserta didik, dikarenakan 

perbedaan peserta didik serta peserta didik yang ada dalam 

Pendidikan luar sekolah yaitu seluruh usia. 

Strategi untuk mencapai tujuan belajar pada program 

Pendidikan luar sekolah  salah satunya dengan belajar aktif atau 

active learning. Pembelajaran aktif mensyaratkan keterlibatan 

peserta didik dalam melakukan kegiatan, memikirkan apa yang 

sedang dilakukan, dan aktif dalam mengeksplor kemampuannya.   

Kegiatan belajar aktif pada dasarnya merupakan kegiatan 

belajar untuk mendapatkan kompetensi-kompetensi yang secara 

akumulatif menjadi kompetensi yang lebih besar yang hendak 

dicapai dengan belajar mandiri. Pembelajaran aktif pada program 

Pendidikan luar sekolah sangat diperlukan , meningat peserta didik 

Pendidikan luar sekolah adalah orang dewasa, dimana orang dewasa 

memiliki otonomi dan kemandirian dalam belajar. 

Pada kegiatan belajar mandiri peserta didik dapat 

menyesuaikan diri dengan kecepatan dan kebutuhan, bertanggung 

jawab, serta mandiri dan berinisiatif dalam usaha mengembangkan 

diri. Kegiatan belajar dianggap akan efektif karena peserta didik 

dapat berinisiatif untuk menentukan dan mengatur sendiri waktu  
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belajar, tempat belajar, sumber belajar dan media belajarnya. 

Proses belajar mandiri memberi kesempatan para peserta didik 

untuk mencerna materi ajar tanpa bantuan pendidik, . Materi ajar 

telah dirancang khusus, sehingga masalah atau kesulitan sudah 

diantisipasi sebelumnya. Model belajar mandiri sangat bermanfaat, 

karena dianggap luwes, tidak mengikat, serta melatih kemandirian 

siswa agar tidak tergantung atas kehadiran atau uraian materi dari 

pendidik.  

Oleh Karena itu, kegiatan belajar pada program Pendidikan 

luar sekolah harus diawali dengan konsep dan Analisa kebutuhan 

belajar yang relevan dimana pembelajaran diselanggarakan, dengan 

demikian buki pengembangan pembelajaran Pendidikan luar sekolah 

sangat dibutuhkan, baik untuk praktisi seperti tutor, fasilitator , 

pamong belajar dan dosen untuk melengkapi dan memperkuat 

konsep pembelajaran PLS serta implementasinya pada berbagai 

program PLS. 

 

B. Tujuan 

Buku Pengembangan pembelajaran PLS sangat perlu 

dihadirkan baik untuk mahasiswa, praktisi pendididikan luar 

sekolah maupun dosen. Oleh Karena itu, buku teks ini memiliki 

tujuan untuk: 

1. Membekali pengetahuan mengenai konsep pengembangan 

pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah 
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2. Membekali wawasan mengenai karakteristik pembelajaran pada 

program Pendidikan Luar Sekolah 

3. Membekali pengetahuan pengelolaan pembelajaran Pendidikan 

Luar Sekolah  

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pembahasan buku teks pengembangan 

pembelajaran PLS , yaitu konsep pengembangan pembelajaran, 

desaian pembelajaran PLS dan perangkat pembelajaran yang 

mendukung pembelajaran Pendidikan luar sekolah. 

 

D. Manfaat 

Manfaat buku pengembangan pembelajaran PLS yaitu : 

1. Menambah pengetahuan mengenai konsep pengembangan 

pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah 

2. Menambah wawasan mengenai karakteristik pembelajaran pada 

program Pendidikan Luar Sekolah 

3. Membekali pengetahuan pengelolaan pembelajaran Pendidikan 

Luar Sekolah  
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BAB II 

KONSEP PEMBELAJARAN 

 

A. Pengertian Belajar    

 Manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayat mengalami 

proses belajar, proses ini dlakukan untuk meningkatkan 

kapasitasnya sebagai seorang individu. Peningkatan kapasitas 

inividu melalui proses belajar dilakukan bukan berdasarkan paksaan 

tetapi karena kesadaran individu, hal tersebut yang dinamakan 

proses belajar. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia belajar 

adalah perubahan yang relatif permanen dalam prilaku atau potensi 

perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. 

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat 

menunjukkan perubahan perilakunya. 

 Sedangkan menurut Thondike yang merupakan salah satu 

pendiri teori prilaku menjelaskan mengenai pengertian belajar 

sebagai berikut : 

 Belajar adalah proses interaksi antara stimulus  ( berupa 

pikiran, perasaan, atau gerakan ) dan respons ( yang juga bisa 

berbentuk pikiran, perasaan atau gerakan). Jelasnya, menurut 

Thorndike perubahan perilaku itu boleh berwujud kepada sesuatu  

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
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yang konkret   ( dapat diamati ), atau nonkonkret   ( tidak dapat 

diamati). 

 Rogers A menegaskan bahwa belajar adalah : Belajar adalah  

suatu proses perubahan prilaku atau kecakapan manusia berkat 

adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu 

dengan lingkungannya, sehingga mereka lebih mampu berinteraksi 

dengan lingkungannya   ( Rogers A, 2003 ). 

 Dari pengertian-pengertian diatas mengenai belajar, 

memiliki persamaan-persamaan bahwa belajar adalah proses 

perubahan yang dialami individu dari tidak tahu menjadi tahu, 

akibat adanya interaksi yang dialami individu. Sebagai contoh 

seorang yang awalnya tidak bisa mengendarai motor melalui proses 

belajar yang ditimbulkan adanya interaksi dengan sumber belajar, 

menyebabkan seseorang mampu mengendarai motor, mampu 

mengendarai motor merupakan perubahan yang tampak dialami oleh 

individu setelah melalui  proses belajar 

 

B. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah perubahan atau kemampuan seseorang 

yang dapat dikekalkan tetapi tidak disebabkan oleh pertumbuhan. 

Perubahan yang dipanggil pembelajaran diperlihatkan melalui 

perubahan tingkah laku; dengan membandingkan tingkah laku 

seseorang individu sebelum  
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didedahkan kepada situasi pembelajaran dengan tingkah lakunya 

selepas didedahkan dengan situasi pembelajaran. 

Pembelajaran dibagi menjadi 3 yaitu : 

1. Pembelajaran Kognitif  

Mengutamakan penggunaan mental. Contoh: 

menyelesaikan masalah matematika dan sains. 

2. Pembelajaran Afektif 

Mengutamakan penggunaan aspek sosial dan 

emosional. Contoh: berinteraksi kepada orang lain. 

3. Pembelajaran Psikomotor   

Menggunakan aspek fisikal dan koordinasi antara 

otak, sarap dan anggota badan. Contoh: belajar menulis dan 

berolahraga. 

 

C. Persamaan Belajar dan Pembelajaran 

Belajar dan pembelajaran adalah saling berkaitan yang 

memiliki satu makna serta tujuan yang sama. Kegiatan 

belajar dan pembelajaran merupakan satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Saling 

berkaitan dan bagian dari pembelajaran. Ketiganya sama-

sama saling mendukung untuk perubahan tingkah laku siswa 

ke arah yang positif serta mengembangkan potensi yang ada 

dalam diri siswa dan berlangsung dalam satu waktu dan satu 
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lingkungan yang sama. Belajar dan pembelajaran adalah 

saling berkaitan yang memiliki satu makna serta tujuan yang 

sama. Kegiatan belajar dan pembelajaran merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang 

lain. Saling berkaitan dan bagian dari pembelajaran. 

Ketiganya sama-sama saling mendukung untuk perubahan 

tingkah laku siswa ke arah yang positif serta 

mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa dan 

berlangsung dalam satu waktu dan satu lingkungan yang 

sama. 

 

D. Teori-Teori Belajar 

1. Teori belajar Behaviorisme 

a) Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan 

oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang 

menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh 

terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan 

dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran 

behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya 

perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. 

 

 

http://belajarpsikologi.com/teori-belajar-behaviorisme/
http://belajarpsikologi.com/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
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b) Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-

responnya, mendudukkan orang yang belajar sebagai 

individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan 

menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. 

Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan 

penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. 

 

2. Teori  Belajar kognitivisme 

a. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad 

terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang yang 

telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki 

perspektif bahwa para peserta didik memproses infromasi 

dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, 

dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan 

yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini 

menekankan pada bagaimana informasi diproses. 

b. Teori Belajar Konstruktivisme 

Kontruksi berarti bersifat membangun, dalam konteks 

filsafat pendidikan dapat diartikan Konstruktivisme 

adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang 

berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan  

 

 

 

http://belajarpsikologi.com/teori-belajar-behaviorisme/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-model-pembelajaran/
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landasan berfikir (filosofi) pembelajaran konstektual 

yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit 

demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang 

terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan 

bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah 

yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus 

mengkontruksi pengetahuan itu dan memberi makna 

melalui pengalaman nyata. Dengan teori konstruktivisme 

peserta didik dapat berfikir untuk menyelesaikan 

masalah, mencari idea dan membuat keputusan. Siswa 

akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam 

mebina pengetahuan baru, mereka akan lebih pahamdan 

mampu mengapliklasikannya dalam semua situasi. Selian itu 

siswa terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan 

ingat lebih lama semua konsep. 

 

 

 

 

 

 

http://belajarpsikologi.com/pentingnya-media-dalam-pembelajaran/
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BAB III 

KONSEP PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN 

 

A. Pengertian Pengembangan Pembelajaran 

Pengembangan belajar atau pengembangan intruksional 

adalah sebagai perencanaan secara akal sehat untuk 

mengidentifikasikan masalah belajar dan mengusahakan 

pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan suatu 

rencana terhadap pelaksanaan, evaluasi, uji coba, umpan balik, 

dan hasilnya (Clarence Schauer). Suparman menyebut 

pengembangan pembelajaran sebagai suatu proses yang 

sistematik meliputi identifikasi masalah, pengembangan 

strategi dan bahan instruksional, serta evaluasi terhadap 

strategi dan bahan instruksional dalam mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien. Berdasarkan 

beberapa pengertian para ahli maka dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan pembelajaran adalah serangkaian proses yang 

dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran. 

Menurut pendekatan model Dick & Carey dalam Trianto 

(2010) terdapat beberapa komponen yang akan dilewati dalam  
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proses pengembangan dan perancangan pembelajaran yang 

berupa urutan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Identifikasi tujuan (identity instructional goals). Tahap 

awal model ini adalah menentukan apa yang diinginkan agar 

siswa dapat melakukannya ketika mereka telah 

menyelesaikan program pengajaran. Definisi tujuan 

pengajaran mengacu pada kurikulum tertentu atau juga 

berasal dari daftar tujuan sebagai hasil need analysis, atau 

dari pengalaman praktek dengan kesulitan belajar siswa di 

dalam kelas.  

2. Melakukan analisis instruksional (conducting a goal 

analysis). Setelah mengidentifikasi tujuan pembelajaran, 

maka akan ditentukan apa tipe belajar yang dibutuhkan 

siswa. Tujuan yang dianalisis untuk mengidentifikasi 

keterampilan yang lebih khusus lagi yang harus dipelajari. 

Dalam melakukan analisis instruksional kompetensi yang 

diharapkan berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

Analisis ini akan menghasilkan chart atau diagram tentang 

keterampilan-keterampilan/konsep dan menunjukkan 

keterkaitan antara keterampilan/konsep tersebut.  

3. Mengidentifikasi tingkah laku awal/karakteristik siswa 

(identity entry behaviours, characteristic). Ketika 

melakukan analisis terhadap keterampilan-keterampilan yang  
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perlu dilatihkan dan tahapan prosedur yang perlu dilewati, 

juga harus dipertimbangkan keterampilan apa yang telah 

dimiliki siswa saat mulai mengikuti pengajaran. Yang penting 

juga untuk diidentifikasi adalah karakteristik khusus siswa 

yang mungkin ada hubungannya dengan rancangan aktivitas-

aktivitas pengajaran. 

4. Merumuskan tujuan kinerja (write performance 

objectives). Berdasarkan analisis instruksional dan 

pernyataan tentang tingkah laku awal siswa, selanjutnya akan 

dirumuskan pernyataan khusus tentang apa yang harus 

dilakukan siswa setelah menyelesaikan pembelajaran. 

5. Pengembangan tes acuan patokan (developing criterian-

referenced test items). Pengembangan tes acuan patokan 

didasarkan pada tujuan yang telah dirumuskan, 

pengembangan butir assesmen untuk mengukur kemampuan 

siswa seperti yang diperkirakan dalam tujuan.  

6. Pengembangan strategi pengajaran (develop instructional 

strategy). Informasi dari lima tahap sebelumnya, maka 

selanjutnya akan mengidentifikasi yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan akhir. Strategi akan meliputi aktivitas 

prainstruksional, penyampaian informasi, dan praktek.  

7. Pengembangan atau memilih pengajaran (develop and select 

instructional materials). Tahap ini akan digunakan strategi 
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pengajaran untuk menghasilkan pengajaran/bahan ajar yang 

akan digunakan.  

8. Merancang dan melaksanakan evaluasi formatif (design 

and conduct formative evaluation). Evaluasi dilakukan untuk 

mengumpulkan data yang akan digunakan untuk 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program 

pembelajaran. Hasil dari evaluasi formatif dapat digunakan 

sebagai masukan atau input untuk memperbaiki draft 

program.  

9. Menulis perangkat  (design and conduct summative 

evaluation). Hasil-hasil pada tahap di atas dijadikan dasar 

untuk menulis perangkat yang dibutuhkan. Hasil perangkat 

selanjutnya divalidasi dan di ujicobakan di 

kelas/diimplementasikan di kelas.  

10. Revisi pengajaran (instructional revitions). Data yang 

diperoleh dari prosedur evaluasi formatif dirangkum dan 

ditafsirkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang 

dimiliki oleh program pembelajaran.  Merancang dan 

Mengembangkan evaluasi sumatif (design and conduct 

summative evaluation). Evaluasi sumatif merupakan jenis 

evaluasi yang berbeda dengan evaluasi formatif. Evaluasi 

sumatif dilakukan setelah program selesai dievaluasi secara  
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formatif dan direvisi sesuai dengan standar yang digunakan 

oleh perancang. 

 

B. Prinsip-Prinsip Pengembangan Pembelajaran 

1. Pengertian prinsip pengembangan pembelajaran 

Interaksi antar manusia dapat terjadi dalam berbagai 

segi kehidupan di belahan bumi, baik dibidang pendidikan, 

ekonomi, sosial, politik budaya, dan sebagainya. Interaksi di 

bidang pendidikan dapat diwujudkan melalui interaksi siswa 

dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan masyarakat , 

guru dengan guru, guru dengan masyarakat disekitar 

lingkungannya. 

Apabila dicermati proses interaksi siswa dapat dibina 

dan merupakan bagian dari proses pembelajaran, seperti yang 

dikemukakan oleh Corey (1986 ) dalam Syaiful Sagala dikatakan 

bahwa : “ Pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan 

seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut 

serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi- kondisi 

khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi 

tertentu.”Selanjutnya Syaiful Sagala , menyatakan bahwa 

pembelajaran mempunyai dua karakteristik, yaitu : 
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Pertama, dalam proses pembelajaran melibatkan proses 

berfikir. Kedua, dalam proses pembelajaran membangun 

suasana dialogis dan proses Tanya jawab terus menerus yang 

diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan 

berfikir siswa, yang pada gilirannya kemampuan berfikir itu 

dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang 

mereka konstruksi sendiri. “ Dari uraian diatas, proses 

pembelajaran yang baik dapat dilakukan oleh siswa baik didalam 

maupun diluar kelas, dan dengan karakteristik yang dimiliki oleh 

siswa diharapkan mereka mampu berinteraksi dan 

bersosialisasi dengan teman- temannya secara baik dan bijak. 

 

2. Prinsip-prinsip Pembelajaran 

Recency 

       Hukum dari Recency menunjukkan kepada kita bahwa 

sesuatu yang dipelajari atau diterima pada saat terakhir adalah 

yang paling diingat oleh peserta didik. Ini menunjukkan dua 

pengertian yang terpisah di dalam pendidikan. Pertama, 

berkaitan dengan isi (materi) pada akhir sessi dan kedua 

berkaitan dengan sesuatu yang “segar” dalam ingatan peserta. 
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Appropriatenes (Kesesuaian) 

Hukum dari appropriatenes atau kesesuaian mengatakan 

kepada kita bahwa secara keseluruhan, baik itu pelatihan, 

informasi, alat-alat bantu yang dipakai, studi kasus -studi kasus, 

dan material-material lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta/partisipan. Peserta didik akan mudah kehilangan motivasi 

jika pengajar gagal dalam mengupayakan agar materi relevan 

dengan kebutuhan mereka 

 

Motivation (motivasi) 

Hukum dari motivasi mengatakan kepada kita bahwa 

pastisipan/peserta harus punya keinginan untuk belajar, dia harus 

siap untuk belajar, dan harus punya alasan untuk belajar. Pelatih 

menemukan bahwa jika peserta mempunyai motivasi yang kuat 

untuk belajar atau rasa keinginan untuk berhasil, dia akan lebih 

baik dibanding yang lainnya dalam belajar 

 

Primacy (Menarik Perhatian di awal sesi) 

Hukum dari primacy mengatakan kepada kita bahwa hal-hal 

yang pertama bagi peserta biasanya dipelajari dengan baik, 

demikian pula dengan kesan pertama atau serangkaian informasi 

yang diperoleh dari pelatih betul-betul sangat penting 
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2-Way Communication (Komunikasi 2 arah) 

 

         Hukum dari 2-way-communication atau komunikasi 2 arah 

secara jelas menekankan bahwa proses pembelajaran meliputi 

komunikasi dengan peserta didik, bukan pada mereka. Berbagai 

bentuk penyajian sebaiknya menggunakan prinsip komunikasi 2 arah 

atau timbal balik. Ini tidak harus bermakna bahwa seluruh 

pembelajaran harus berbentuk diskusi, tetapi yang memungkinkan 

terjadinya interaksi di antara pengajar dan peserta didik. 

 

Feedback (Umpan Balik) 

     Hukum dari feedback atau umpan balik menunjukkan kepada 

kita, baik fasilitator dan peserta membutuhkan informasi satu 

sama lain. Fasilitator perlu mengetahui bahwa peserta mengikuti 

dan tetap menaruh perhatian pada apa yang disampaikan, dan 

sebaliknya peserta juga membutuhkan umpan balik sesuai dengan 

penampilan/kinerja mereka. 

 

Active Learning (Belajar Aktif) 

     Hukum dari active learning menunjukkan kepada kita bahwa 

peserta belajar lebih giat jika mereka secara aktif terlibat dalam 

proses pembelajaran. Jika anda ingin memerintahkan kepada 

peserta didik agar mengerjakan tugas, jangan hanya memberitahu  
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mereka bagaimana itu harus dibuat tetapi berikan kesempatan agar 

mereka melakukannya. Keuntungan lain dari ini adalah peserta didik 

umumnya tidak terbiasa duduk seharian penuh di ruangan kelas, 

oleh karena itu prinsip belajar aktif ini akan membantu mereka 

supaya tidak jenuh. 

 

Multiple-Sense Learning 

Hukum dari multi-sense learning mengatakan bahwa belajar akan 

jauh lebih efektif jika partisipan menggunakan lebih dari satu dari 

kelima inderanya. . Jika anda memberitahu trainee mengenai satu 

tipe baru sandwich mereka mungkin akan mengingatnya. Jika anda 

membiarkan mereka menyentuh, mencium dan merasakannya 

dengan baik, tak ada jalan bagi mereka untuk melupakannya. 

 

Exercise (Latihan) 

Hukum dari latihan mengindikasikan bahwa sesuatu yang diulang-

ulang adalah yang paling diingat. Dengan membuat peserta didik 

melakukan latihan atau mengulang informasi yang diberikan, kita 

dapat meningkatkan kemungkinan mereka semakin mampu 

mengingat informasi yang sudah diberikan. 
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BAB IV 

TEKNIK PERUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Salah satu sumbangan terbesar dari aliran psikologi 

behaviorisme terhadap pembelajaran bahwa pembelajaran memiliki 

tujuan. Gagasan perlunya tujuan dalam pembelajaran pertama kali 

dikemukakan oleh B.F. Skinner pada tahun 1950. Kemudian diikuti 

oleh Robert Mager pada tahun 1962 yang dituangkan dalam 

bukunya yang berjudul Preparing Instruction Objective. Sejak 

pada tahun 1970 hingga sekarang penerapannya semakin 

meluas  hampir  di seluruh lembaga pendidikan di dunia, termasuk 

di Indonesia. 

Merujuk pada tulisan Hamzah B. Uno (2008) berikut ini 

dikemukakan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. 

Robert F. Mager (1962) mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran 

adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan 

oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu.  Kemp 

(1977) dan David E. Kapel (1981) menyebutkan bahwa tujuan 

pembelajaran suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan  
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dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk 

tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Henry 

Ellington (1984) bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan 

yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Sementara itu, 

Oemar Hamalik (2005) menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran 

adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan 

tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran . 

Bila Dikaitkan dengan karakteririk pembelajaran pada program 

Pendidikan luar sekolah, pada hakikatnya tujuan pembelajaran 

Pendidikan luar sekolah selain perubahan prilaku peserta didik, 

yaitu memberikan pengalaman belajar untuk meningkatkan 

kecakapan hidup peserta didik. 

B. Merumuskan Tujuan Pembelajaran 

Seiring dengan pergeseran teori dan cara pandang dalam 

pembelajaran, saat ini telah terjadi pergeseran dalam perumusan 

tujuan pembelajaran. W. James Popham dan Eva L. Baker (2005) 

mengemukakan pada masa lampau guru diharuskan menuliskan 

tujuan pembelajarannya dalam bentuk bahan yang akan dibahas 

dalam pelajaran, dengan menguraikan topik-topik atau konsep-

konsep yang akan dibahas selama berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada masa lalu ini tampak lebih 

mengutamakan pada pentingnya penguasaan bahan bagi siswa dan  
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pada umumnya yang dikembangkan melalui pendekatan 

pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher-centered). Namun 

seiring dengan pergeseran teori dan cara pandang dalam 

pembelajaran, tujuan pembelajaran yang semula lebih memusatkan 

pada penguasaan bahan, selanjutnya bergeser menjadi penguasaan 

kemampuan siswa atau biasa dikenal dengan sebutan penguasaan 

kompetensi atau performansi. Dalam praktik pendidikan di 

Indonesia, pergeseran tujuan pembelajaran ini terasa  lebih 

mengemuka sejalan dengan munculnya gagasan penerapan 

Kurikulum  Berbasis Kompetensi. 

Selanjutnya, W. James Popham dan Eva L. Baker (2005) 

menegaskan bahwa seorang guru profesional harus merumuskan 

tujuan pembelajarannya dalam bentuk perilaku siswa yang dapat 

diukur yaitu menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh siswa 

tersebut sesudah mengikuti pelajaran. 

Berbicara tentang perilaku siswa sebagai tujuan belajar, 

saat ini para ahli pada umumnya sepakat untuk menggunakan 

pemikiran dari Bloom (Gulo, 2005) sebagai tujuan pembelajaran. 

Bloom mengklasifikasikan perilaku individu ke dalam tiga ranah atau 

kawasan, yaitu: (1) kawasan kognitif yaitu kawasan yang berkaitan 

aspek-aspek intelektual atau berfikir/nalar, di dakamnya 

mencakup: pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension),  



Dr. Durotul Yatimah | 23  

 

penerapan (application), penguraian (analysis), memadukan 

(synthesis), dan penilaian (evaluation); (2) kawasan afektif yaitu 

kawasan yang berkaitan aspek-aspek emosional, seperti perasaan, 

minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan sebagainya, di 

dalamnya mencakup: penerimaan (receiving/attending), sambutan 

(responding), penilaian (valuing), pengorganisasian (organization), 

dan karakterisasi (characterization); dan (3) kawasan psikomotor 

yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan 

yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot (neuronmuscular 

system) dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari: kesiapan (set), 

peniruan (imitation, membiasakan (habitual), menyesuaikan 

(adaptation) dan  menciptakan (origination). Taksonomi ini 

merupakan kriteria yang dapat digunakan oleh guru untuk 

mengevaluasi mutu dan efektivitas pembelajarannya. 

Dalam sebuah perencanaan pembelajaran tertulis (written 

plan/RPP), untuk merumuskan tujuan pembelajaran tidak dapat 

dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi beberapa 

kaidah atau kriteria tertentu. W. James Popham dan Eva L. Baker 

(2005)  menyarankan dua kriteria yang harus dipenuhi dalam 

memilih tujuan pembelajaran, yaitu: (1) preferensi nilai guru yaitu 

cara pandang dan keyakinan guru mengenai apa yang penting dan 

seharusnya diajarkan kepada siswa serta bagaimana cara 

membelajarkannya; dan (2)  analisis taksonomi  
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perilaku sebagaimana dikemukakan oleh Bloom di atas. Dengan 

menganalisis taksonomi perilaku ini, guru akan dapat menentukan 

dan menitikberatkan bentuk dan jenis pembelajaran yang akan 

dikembangkan, apakah seorang guru hendak menitikberatkan pada 

pembelajaran kognitif, afektif ataukah psikomotor. 

Menurut Oemar Hamalik (2005) bahwa komponen-komponen 

yang harus terkandung dalam tujuan pembelajaran, yaitu (1) 

perilaku terminal, (2) kondisi-kondisi dan (3) standar ukuran. Hal 

senada dikemukakan Mager (Hamzah B. Uno, 2008) bahwa tujuan 

pembelajaran sebaiknya mencakup tiga komponen utama, yaitu: (1) 

menyatakan apa yang seharusnya dapat dikerjakan siswa selama 

belajar dan kemampuan apa yang harus dikuasainya pada akhir 

pelajaran; (2) perlu dinyatakan kondisi dan hambatan yang ada pada 

saat mendemonstrasikan perilaku tersebut; dan (3) perlu ada 

petunjuk yang jelas tentang standar penampilan minimum yang 

dapat diterima. 

Berkenaan dengan perumusan tujuan performansi, Dick dan 

Carey (Hamzah Uno, 2008) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran 

terdiri atas: (1) tujuan harus menguraikan apa yang akan dapat 

dikerjakan atau diperbuat oleh anak didik; (2) menyebutkan tujuan, 

memberikan kondisi atau keadaan yang menjadi syarat yang hadir 

pada  waktu anak didik berbuat; dan (3) menyebutkan kriteria   
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yang digunakan untuk menilai unjuk perbuatan anak didik yang 

dimaksudkan pada tujuan. 

 

C. Cara Merumuskan Tujuan Pembelajaran Yang Baik 

Segala bentuk rancangan tujuan dapat membantu kita 

memfokuskan pikiran dan tindakan kita dalam menjalani kehidupan. 

Tujuan-tujuan ini bisa disebut dengan istilah-istilah lain, 

diantaranya aim, objectives outcomes, purpose, goals, dan mission. 

Ketercapaian tujuan hanya dapat diukur jika memang 

memungkinkan untuk dapat diukur (measurable). Hal mendasar 

inilah yang menjadi perbedaan cara menggunakan istilah tujuan 

yang benar. 

Dalam banyak hal istilah Goals terlalu luas dan abstrak dalam 

mengukur hasil ketercapaian tujuan, maka dirasa sangat penting 

jika kita dapat mengubah bahasa Goals menjadi sejumlah tujuan 

belajar konkrit siswa yang dapat diukur, yaitu Objectives 

Outcome. Dalam bidang pendidikan khususnya, kita akan 

menggunakan istilah objective (tujuan) untuk menyebut hasil 

belajar siswa yang telah direncanakan dengan sengaja. Tujuan-

tujuan yang dirumuskan akan mengarah pada pertanyaan utama 

“What should students know, understanding, and be able to do?” 

(Apa yang harus diketahui, dipahami, dan dapat dilakukan oleh 

siswa?) (Wiggins & Mc Tighe, 2005). Tujuan sangat penting dalam  
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pengajaran,  sebab pengajaran merupakan tindakan yang disengaja 

dan beralasan (Anderson & Krathwohl, 2001). 

 

Berikut hal-hal penting yang harus diketahui guru terkait asesmen 

(Popham, 2011): 

1. Asesmen dapat mendiagnosis kekuatan dan kelemahan siswa, 

2. Asesmen dapat memonitoring perkembangan siswa, 

3. Melalui asesmen guru dapat menetapkan nilai siswa, 

4. Melalui asesmen dapat diketahui efektivitas pembelajaran, 

5. Asesmen dapat menciptakan persepsi publik mengenai 

efektivitas pembelajaran, 

6. Asesmen dapat digunakan untuk mengevaluasi guru, 

7. Asesmen dapat mengklarifikasi tujuan pembelajaran guru. 

Sebelum kita memulai bahasan bagaimana cara merumuskan 

tujuan pembelajaran yang baik, ada empat pertanyaan menyangkut 

masalah pendidikan, pengajaran,dan proses belajar yang menjadi 

dasar pijakan kita dalam merumuskan pembelajaran dalam sebuah 

taksonomi, diantaranya (Anderson & Krathwohl, 2001): 

 Pertanyaan tentang tujuan pembelajaran: “Apa yang perlu 

dipelajari oleh siswa dari belajar di sekolah dan ruang kelas 

dalam waktu yang terbatas?”. 
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 Pertanyaan tentang aktivitas: “ Bagaimanakah rencana dan 

pelaksanaan pembelajaran yang dapat menghasilkan level-level 

belajar yang tinggi bagi banyak siswa?”. 

 Pertanyaan tentang Asesmen: “Bagaimanakah guru memilih 

atau merancang instrumen-instrumen dan prosedur-prosedur 

asesmen yang meghasilkan informasi akurat mengenai seberapa 

bagus hasil belajar siswa?”. 

 Pertanyaan tentang interelasi semua komponen pembelajaran: 

“Bagaimanakah guru yakin bahwa tujuan, aktivitas 

pembelajaran, dan asesmennya saling bersesuaian? 

 

Tujuan pembelajaran dapat merefleksikan tingkatan belajar, 

yaitu penguasaan (mastery) dan pengembangan 

(development) pengetahuan. Penguasaan pengetahuan  umumnya 

fokus pada hal esensial yang harus dikuasai siswa agar dapat 

melanjutkan level pembelajaran selanjutnya. Sementara 

Pengembangan terfokus pada hasil pembelajaran yang lebih 

kompleks dimana siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan 

yang mereka miliki pada berbagai tingkatan yang berbeda. 

Taksonomi merupakan sebuah kerangka pikir khusus. Dalam 

pendidikan khususnya, taksonomi dapat digunakan pengajar dalam 

membuat rumusan tujuan, aktivitas, dan asesmen pembelajaran. 

Taksonomi yang dikembangkan oleh Bloom sekitar 50 tahun yang  
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lalu  (unrevisied vesion) hanya memuat satu dimensi pengetahuan 

saja, yaitu proses kognitif, yang terdiri dari Pengetahuan, 

Pemahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis, dan Evaluasi. Sedangkan 

pada taksonomi Bloom revisi yang dikembangkan oleh Anderson 

(2001) memuat dua dimensi pengetahuan, yaitu dimensi proses 

kognitif dan dimensi pengetahuan. Dimensi proses kognitif terdiri 

dari Mengingat, Memahami, Mengaplikasi, Menganalisis, 

Mengevaluasi, dan Mencipta. Sementara dimensi pengetahuan 

terdiri dari Pengetahuan Faktual, Pengetahuan Konseptual, 

Pengetahuan Prosedural, dan Pengetahuan Metakognitif. Interelasi 

kedua dimensi ini kemudian kita sebuat dengan taksonomi 

Anderson. 

Enam proses kognitif yang terdapat dalam taksonomi 

Anderson dapat membantu guru untuk merumuskan tujuan 

pembelajaran. Berikut kategori-kategori dalam dimensi proses 

kognitif: 

1. Mengingat 

Mengingat merupakan menarik kembali informasi yang tersimpan 

dalam memori jangka panjang. Mengingat merupakan proses 

kognitif yang paling rendah tingkatannya. Untuk mengkondisikan 

agar “mengingat” bisa menjadi bagian belajar bermakna, tugas 

mengingat hendaknya selalu dikaitkan dengan aspek pengetahuan 

yang lebih luas dan bukan sebagai suatu yang lepas dan terisolasi. 
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Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif: mengenali 

(recognizing) dan mengingat (recalling). 

a. Mengenali (Recognizing): mencakup proses kognitif untuk 

menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka 

panjang agar dapat membandingkan dengan informasi yang baru. 

Contoh: siswa dapat menyebutkan nama alat ukur yang dapat 

digunakan untuk mengukur diameter kelereng. 

b. Mengingat (Recalling): menarik kembali informasi yang 

tersimpan dalam memori jangka panjang dengan menggunakan 

petunjuk yang ada. Contoh: Pada saat disajikan mendefinisikan 

bunyi Hukum Newton II. 

2. Memahami 

Mengkonstruk makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan 

awal yang dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru 

ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran siswa. Kategori 

memahami mencakup tujuh proses kognitif: menafsirkan 

(interpreting), memberikan contoh (exemplifying), 

mengkelasifikasikan (classifying), meringkas (summarizing), 

menarik inferensi (inferring), membandingkan (comparing), dan 

menjelaskan (explaining). 

a. Menafsirkan (Interpreting): Menafsirkan dapat dengan 

mengubah dari satu bentuk informasi ke bentuk informasi yang 

lainnya, misalnya dari dari kata-kata ke grafik atau gambar, atau  
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sebaliknya, dari kata-kata ke angka, atau sebaliknya, maupun dari 

kata-kata ke kata-kata, misalnya meringkas atau membuat 

parafrase. Contoh: Membuat grafik berdasarkan data  percobaan. 

b. Memberikan contoh (Exemplifying): Memberikan contoh 

menuntut kemampuan mengidentifikasi ciri khas suatu konsep dan 

selanjutnya menggunakan ciri tersebut untuk membuat contoh. 

Contoh: Siswa dapat memberikan contoh benda-benda yang 

mengalami perlambatan. 

c. Mengklasifikasikan (Classifying): Mengenali bahwa sesuatu 

(benda atau fenomena) masuk dalam kategori tertentu. Termasuk 

dalam kemampuan mengkelasifikasikan adalah mengenali ciri-ciri 

yang dimiliki suatu benda atau fenomena. Contoh: pada saat 

disajikan beberapa grafik kinematika, siswa diminta menentukan 

jenis gerak yang sesuai. 

d. Meringkas (Summarizing): membuat suatu pernyataan yang 

mewakili seluruh informasi atau membuat suatu abstrak dari 

sebuat tulisan. Meringkas menuntut siswa untuk memilih inti dari 

suatu informasi dan meringkasnya. Contoh: Meringkas sebuah 

laporan penelitian terbaru mengenai hukum kekekalan energi 

mekanik. 

e. Menarik inferensi (Inferring): menemukan suatu pola dari 

sederetan contoh atau fakta. Contoh: memprediksikan  

 



Dr. Durotul Yatimah | 31  

 

perkembangan suatu populasi dalam sebuah komunitas berdasarkan 

data perkembangan populasi selama 10 tahun terakhir. 

f. Membandingkan (Comparing): mendeteksi persamaan dan 

perbedaan yang dimiliki dua obyek atau lebih. Contoh: 

membandingkan Gerak Lurus Beraturan (GLB) dan Gerak Melingkar 

Beraturan (GMB). 

g. Menjelaskan (Explaining): mengkonstruk dan menggunakan 

model sebab-akibat dalam suatu system. Contoh: menjelaskan 

penggunaan lampu pijar pada siang hari akan mengurasi efisiensi 

energi. 

3. Mengaplikasikan 

Mengaplikasikan mencakup penggunaan suatu prosedur guna 

menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu 

mengaplikasikan berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. 

Namun tidak berarti bahwa kategori ini hanya sesuai untuk 

pengetahuan prosedural saja. Kategori ini mencakup dua macam 

proses kognitif: menjalankan (executing) dan mengimplementasikan 

(implementing). 

a. Menjalankan (Executing): menjalankan suatu prosedur rutin 

yang telah dipelajari sebelumnya. Langkah-langkah yang diperlukan 

sudah tertentu dan juga dalam urutan tertentu. Apabila langkah-

langkah tersebut benar, maka hasilnya sudah tertentu pula. 

Contoh: menghitung jumlah gamet dengan 2, 6, dan 17 sifat beda. 
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b. Mengimplementasikan (Implementing): memilih dan 

menggunakan prosedur yang sesuai untuk menyelesaikan tugas 

yang baru. Contoh: Setelah menentukan besar konstanta pegas 

melalui percobaan, siswa dapat menentukan besarnya nilai 

konstanta pengganti pada suatu rangkaian pegas campuran. 

4. Menganalisis 

Mengalisis dapat berupa menguraikan suatu permasalahan atau 

obyek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling 

keterkaitan antar unsur-unsur tersebut. Ada tiga macam proses 

kognitif yang tercakup dalam menganalisis: menguraikan 

(differentiating), mengorganisir (organizing), dan menemukan 

pesan tersirat (attributting). 

a. Menguraikan (differentiating): menguraikan suatu struktur 

dalam bagian-bagian berdasarkan relevansi, fungsi dan penting 

tidaknya. Contoh: Siswa dapat menguraikan komponen-komponen 

gaya yang bekerja pada sebuah balok yang berada pada bidang 

miring. 

b. Mengorganisir (organizing): mengidentifikasi unsur-unsur suatu 

keadaan dan mengenali bagaimana unsur-unsur tersebut terkait 

satu sama lain untuk membentuk suatu struktur yang padu. Contoh: 

Siswa dapat mengorganisir bagian-bagian dari motor listrik. 

c. Menemukan pesan tersirat (attributting): menemukan sudut 

pandang, bias, dan tujuan dari suatu bentuk komunikasi. Contoh: 



Dr. Durotul Yatimah | 33  

 

Siswa dapat mengatribusikan perkembangan motor listrik yang 

dikembangkan oleh Ampere dan Faraday. 

5. Mengevaluasi 

Membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar 

yang ada. Ada dua macam proses kognitif yang tercakup dalam 

kategori ini: memeriksa (checking) dan mengritik (critiquing). 

a. Memeriksa (Checking): Menguji konsistensi atau kekurangan 

suatu karya berdasarkan kriteria internal (kriteria yang melekat 

dengan sifat produk tersebut). Contoh: Memeriksa apakah 

kesimpulan yang ditarik telah sesuai dengan data yang ada. 

b. Mengritik (Critiquing): menilai suatu karya baik kelebihan 

maupun kekurangannya, berdasarkan kriteria eksternal. Contoh: 

menilai apakah rumusan hipotesis sesuai atau tidak (sesuai atau 

tidaknya rumusan hipotesis dipengaruhi oleh pengetahuan dan cara 

pandang penilai). 

6. Mencipta 

Menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk kesatuan. 

Ada tiga macam proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini, 

yaitu: membuat (generating), merencanakan (planning), dan 

memproduksi (producing). 

a. Membuat (Generating): menguraikan suatu masalah sehingga 

dapat dirumuskan berbagai kemungkinan hipotesis yang mengarah 

pada pemecahan masalah tersebut. Contoh: merumuskan hipotesis 
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untuk memecahkan permasalahan yang terjadi berdasarkan 

pengamatan di lapangan. 

b. Merencanakan (Planning): merancang suatu metode atau 

strategi untuk memecahkan masalah. Contoh: merancang 

serangkaian percobaan untuk menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan. 

c. Memproduksi (Producing): membuat suatu rancangan atau 

menjalankan suatu rencana untuk memecahkan masalah. Contoh: 

mendesain (atau juga membuat) suatu alat yang akan digunakan 

untuk melakukan percobaan. 

Asesmen terhadap tujuan-tujuan pembelajaran dari dimensi 

pengetahuan berupa Pengetahuan Faktual, Konseptual, Prosedural, 

dan Metakognitif tidak akan terpisahkan dari dimensi proses 

kognitif. Untuk itu kita perlu menyertakan bagaimana pengetahuan-

pengetahuan tersebut dapat digunakan dengan beragam proses 

kognitif. 

D. Perumusan Tujuan 

       Sebuah rumusan tujuan pembelajaran, sesuai dengan 

taksonomi yang dikembangkan Anderson, mengklasifikasikan 

tujuan-tujuan yang terdiri dari satu kata kerja dan satu kata 

benda. Kata kerja (verb) mendeskripsikan  jenis ‘perilaku’ yang 

ingin dikuasai siswa, sementara kata benda (noun) mendeskripsikan 

jenis ‘pengetahuan’ yang ingin dicapai. 
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Ada dua alternatif cara dalam merumuskan tujuan pembelajaran, 

yaitu membuat rumusan pembelajaran dan kemudian memetakan ke 

dalam matriks, atau dapat juga memetakan tujuan yang ingin 

dicapai ke dalam matrik terlebih dahulu baru diikuti membuat 

rumusan pembelajaran secara rinci. 

         Pernyataan tujuan pembelajaran (objectives) harus memiliki 

sifat yang dapat diukur (measurable) pada akhir pembelajaran, jika 

tidak maka guru tidak akan dapat menentukan keberhasilkan 

proses pembelajaran yang telah kita laksanakan. Asesmen adalah 

tonggak yang dapat memfasilitasi siswa dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir mereka. 
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BAB V 

STRATEGI DAN TEKNIK PEMBELAJARAN  

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 

 

A. Pengertian Teknik Pembelajaran 

Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga), tehnik adalah 

pengetahuan tentang cara mencipta sesuatu hasil seni seperti 

muzik, karang-mengarang dan sebagainya. 

Menurut Edward M. Anthony mendefinisikan tehnik adalah 

suatu cara strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk 

mencapai hasil yang maksimum pada waktu mengajar pada bagian 

pelajaran tertentu. 

Menurut Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz 

dalam bukunya Pengajian Melayu III : Teknik bisa didefinisikan 

sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di 

dalam pengajaran yang digunakan untuk mencapai suatu objektif. 

Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh pendidik 

untuk menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih 

untuk peserta didik. Tehnik yang dipilih haruslah sesuai dengan 

pelajaran yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang 

digunakan. 

B. Macam- macam teknik pembelajaran 

1. Teknik Diskusi 

Diskusi adalah sebuah interaksi komunikasi antara 

dua orang atau lebih/ kelompok. Biasanya komunikasi antara 

mereka/kelompok tersebut berupa salah  

http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Orang
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satu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan 

memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar. Diskusi bisa 

berupa apa saja yang awalnya disebut topik. Dari topik inilah 

diskusi berkembang dan diperbincangkan yang pada akhirnya 

akan menghasilkan suatu pemahaman dari topik tersebut. 

2. Teknik Kerja Kelompok 

Teknik kerja kelompok adalalah suatu cara mengajar, di mana 

siswa di dalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau 

dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka bekerja bersama 

dalam memecahkan masalah, atau melaksanakan tugas tertentu, 

dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah 

ditentukan oleh guru. 

 

3. Teknik Penemuan (Discovery) dan Simulasi 

a. Teknik penemuan 

Teknik penemuan merupakan proses dimana seorang siswa 

melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan 

sesuatu konsep atau prinsip. Yang dimaksud proses mental ialah 

mengamati, mencerna, mengerti menggolong-golongkan, 

membuat dugaan membuat kesimpulan dan lain sebagainya. 

Sedangkan prinsip ialah siswa dibiarkan menemukan sendiri 

atau mengalami mental itu sendiri, guru hanya membimbing dan 

memberiakan instruksi. 

b. Teknik simulasi 

Teknik simulasi merupakan cara mengajar dimana menggunakan 

tingkah laku seseorng untuk berlaku seperti orang yang 

dimaksudkan dengan tujuan agar orang dapat menghindari lebih 

mendalam tentang bagaimana orang itu  

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
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merasa dan berbuat sesuatu dengan kata lain siswa memegang 

peranaan sebagai orang lain. 

4. Tehnik Inquiry 

Inquiry adalah teknik pengajaran guru didepan kelas dimana 

guru membagi tugas meneliti suatu masalah ke kelas. Siswa 

dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok 

mendapat tugas tertentu yang harus dikerjakan. Kemudian 

mereka mempelajari, meneliti, dan membahas tugasnya didalam 

kelompok kemudian dibuat laporan yang tersusun baik dan 

kemudian didiskusikan secara luas atau melalui pleno sehingga 

diperoleh kesimpulan terakhir. 

5. Teknik eksperimen dan demonstrasi 

a. Teknik Eksperimen 

Tehnik eksperimen merupakan salah satu cara mengajar dimana 

seorang siswa diajak untuk beruji coba atau mengadakan 

pengamatan kemudian hasil pengamatan itu disampaikan dikelas 

dan di evaluasi oleh guru. 

b. Teknik Demonstrasi 

Tehnik demonstrasi merupakan tehnik mengajar dimana 

seorang instruktur atau tim guru menunjukkan, memperlihatkan 

suatu proses. 

6. Teknik Karya Wisata 

Teknik karya wisata merupakan tehnik mengajar yang 

dilaksanakan dengan mengajak siswa kesuatu tempat atau 

obyek tertentu diluar sekolah untuk mempelajari atau 

menyelidiki sesuatu. 
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7. Teknik Ceramah 

Teknik ceramah ialah cara mengajar yang paling tradisional 

dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan, yaitu 

dimana seorang guru menularkan pengetahuannya kepada 

siswa secara lisan atau ceramah. 

 

C. Prinsip dan Teknik Penyusunan Materi Pembelajaran 

Ada tiga prinsip dan teknik penyusunan materi pembelajaran. 

Ketiga prinsip itu adalah relevansi, konsitensi, dan kecukupan. 

Relevansi artinya keterkaitan atau berhubungan erat. Konsistensi 

maksudnya ketaatazasan atau keajegan – tetap. Kecukupan 

maksudnya secara kuantitatif materi tersebut memadai untuk 

dipelajari. 

Prinsip relevansi atau keterkaitan atau berhubungan erat, 

maksudnya adalah materi pembelajaran hendaknya relevan dengan 

pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jika 

kemampuan yang diharapkan oleh menghafalkan fakta, materi yang 

disajikan adalah fakta. Kalau kompetensi dasar meminta 

kemampuan melakukan sesuatu, materi pelajarannya adalah 

prosedur atau cara melakukan sesuatu. Begitulah seterusnya. 

Prinsip konsistensi adalah ketaatazasan dalam penyusunan 

bahan ajar. Misalnya kompetensi dasar meminta kemampuan siswa 

untuk menguasai tiga macam konsep, materi yang disajikan juga 
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tiga macam. Umpamanya kemampuan yang diharapkan dikuasai 

siswa adalah menyusun paragraf deduktif, materinya sekurang-

kurangnya pengertian paragraf deduktif, cara menyusun paragraf 

deduktif, dan cara merevisi paragraf deduktif. Artinya, apa yang 

diminta itulah yang diberikan. 

Prinsip kecukupan, artinya materi yang disajikan hendaknya 

cukup memadai untuk mencapai kompetensi dasar. Materi tidak 

terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Jika materi terlalu sedikit, 

kemungkinan siswa tidak akan dapat mencapai kompetensi dasar 

dengan memanfaatkan materi itu. Kalau materi terlalu banyak akan 

banyak menyita waktu untuk mempelajarinya. 

Ada beberapa prosedur yang harus diikuti dalam penyusunan 

bahan ajar. Prosedur itu meliputi:  

1. memahami  standar isi dan standar kompetensi lulusan, 

silabus, program semeter, dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran; 

2.  mengidentifikasi jenis materi pembelajaran berdasarkan 

pemahaman terhadap poin (1) 

3. melakuan pemetaan materi; 

4. menetapkan bentuk penyajian;  
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5. menyusun struktur (kerangka) penyajian; 

6. membaca  buku sumber;  

7.  merevisi (menyunting) bahan ajar; 

8. mengujicobakan bahan ajar; dan 

9. merevisi dan menulis akhir (finalisasi). 

Memahami  standar isi (Permen 22/2006) berarti memahmai 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini telah dilakukan 

guru ketika menyusun silabus, program semester, dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Memahami standar kompetensi lulusan 

(Permen 23/2006) juga telah dilakukan ketika menyusun silabus. 

Walaupun demikian, ketika penyusunan bahan ajar dilakukan, 

dokumen-dokumen tersebut perlu perlu dihadirkan dan dibaca 

kembali. Hal itu akan membantu penyusun bahan ajar dalam 

mengaplikasikan prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. 

Selain itu, penyusunan tenik pembelajaran akan terpandu ke arah 

yang jelas, sehingga bahan ajar yang dihasilkan benar-benar 

berfungsi. 

Mengidentifikasi jenis materi dilakukan agar penyusun teknik 

pembelajaran mengenal tepat jenis-jenis materi yang akan 

disajikan. Hasil identifikasi itu kemudian dipetakan dan   
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diorganisasikan sesuai dengan pendekatan yang dipilih (prosedural 

atau hierarkis). Pemetaan materi dilakukan berdasarkan SK, KD, 

dan SKL. Tentu saja di dalamnya terdapat indikator pencapaian 

yang telah dirumuskan pada saat menyusun silabus. Jika ketika 

menyusun silabus telah terpeta dengan baik, pemetaan tidak 

diperlukan lagi. Penyusun bahan ajar tinggal mempedomani yang ada 

pada silbus. Akan tetapi jika belum terpetakan dengan baik, perlu 

pemetaan ulang setelah penyusunan silabus. 

Langkah berikutnya yaitu menetapkan bentuk penyajian. Bentuk 

penyajian dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Bentuk-bentuk 

tersebut adalah seperti buku teks, modul, diktat, lembar 

informasi, atau bahan ajar sederhana. Masing-masing bentuk 

penyajian ini dapat dilihat dari berbagai sisi. Di antaranya dapat 

dilihat dari sisik kekompleksan struktur dan pekerjaannya. Bentuk 

buku teks tentu lebih kompleks dibandingkan dengan yang lain. 

Begitu pula halnya modul dengan yang lain. Yang paling kurang 

kompleksitasnya adalah bahan ajar sederhana. Sesuai dengan 

namanya ”sederhana”, tentu wujudnya juga sederhana. 

Jika bentuk penyajian sudah ditetapkan, penyusun teknik 

pembelajaran menyusun struktur atau kerangka penyajian. 

Kerangka-kerangka itu diisi dengan materi yang telah diatetapkan. 

Kegiatan ini sudah termasuk mendraf (membahasakan, membuat  
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ilustrasi, gambar) bahan ajar. Draf itu kemudian direvisi. Hasil 

revisi diujicobakan, kemudian direvisi lagi, dan selanjutnya ditulis 

akhir (finalisasi). Selanjutnya, guru telah dapat menggunakan 

bahan ajar tersebut untuk membelajarkan siswanya. 
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BAB VI 

STRATEGI PEMBELAJARAN PLS MELALUI 

PEMBELAJARAN MANDIRI 

 

A. Pengertian Pendidikan Kesetaraan  

Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu jenis 

pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi warga masyarakat 

yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai 

pengganti, pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan 

sepanjang hayat. Lebih lanjut dijelaskan pada Permendiknas No.14 

tahun 2007 tantang standar isi pendidikan kesetaraan bahwa 

pendidikan kesetaraan meliputi Program Paket A setara SD/MI, 

Paket B setara SMP/Mts dan Paket C setara SMA/MA.  

Paket C merupakan jenjang pendidikan menengah pada 

pendidikan kesetaraan yang berfungsi mengembangkan potensi 

peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian 

profesional.  Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dengan 

lulusan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja 
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Selanjutnya dijelaskan bahwa Program Paket C meliputi 

Tingkatan 5 dengan derajat kompetensi Mahir 1 setara dengan 

kelas  X SMA/MA, diarahkan pada pencapaian dasar-dasar 

kompetensi akademik dan menerapkannya untuk menghasilkan 

karya sehingga peserta didik mampu mengkomunikasikan konsep-

konsep secara lebih ilmiah dan etis serta mempersiapkan diri untuk 

mampu bekerja mandiri dan mengembangkan kepribadian 

profesional. Tingkatan 6 dengan derajat kompetensi Mahir 2 

setara dengan kelas  XII SMA/MA, diarahkan untuk pencapaian 

kemampuan akademik dan keterampilan fungsional secara etis, 

sehingga peserta didik dapat bekerja mandiri atau berwirausaha, 

bersikap profesional, berpartisipasi aktif dan produktif dalam 

kehidupan masyarakat, serta dapat melanjutkan pendidikan ke 

jenjang lebih tinggi. 

 

B. Pengertian Pembelajaran Mandiri; 

Menurut Association for Education Communication and 

Technology (1997) seperti yang dikutip Nurdin Ibrahim (2003), 

belajar mandiri (independent study) adalah suatu tindakan belajar 

siswa tanpa dipersyaratkan harus dilakukan pada kelas formal. 

Secara periodik siswa mendatangi satu orang atau lebih anggota 

staf lembaga pendidikan untuk berkonsultasi atau meminta  
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petunjuk. Secara berkala siswaa bekerja untuk menyelesaikan 

tugas-tugas belajar perorangan atau individual. 

Sedangkan menurut Wedemeyer dalam Keegan (1986), 

belajar mandiri adalah kegiatan siswa untuk memperoleh 

pengetahuan dan mengubah tingkah laku, dengan waktu dan 

kecepatan (sendiri), lingkungan yang berbeda dengan sekolah, siswa 

dibimbing oleh guru tetapi tidak tergantung (sepenuhnya) pada 

mereka. Siswa memperoleh tingkat kebebasan dan tanggung jawab 

dalam memprakarsai dan melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar. 

 Menurut Knowless (1975), belajar mandiri adalah suatu 

proses dimana individu mengambil inisiatif dengan atau tanpa 

bantuan dari orang lain untuk mendiagnosa kebutuhan belajarnya 

sendiri, merumuskan atau menentukan tujuan belajarnya sendiri, 

mengidentifikasi sumber-sumber belajar, memilih dan 

melaksanakan strategi belajarnya, serta mengevaluasi hasil 

belajarnya sendiri. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belajar mandiri 

pada Paket C merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap dari setiap individu untuk mencapai tujuan 

mata pelajaran yang telah ditetapkan (terstruktur atau non 

struktur) dengan menggunakan strategi dan sumber belajar 

tertentu, dan mengevaluasi hasil belajarnya. 
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Pembelajaran mandiri menganut prinsip kemandirian, 

keluwesan, keterkinian, kesesuaian, mobilitas dan efisiensi.  

Sebagai pembelajar mandiri kita harus  mampu mengetahui kapan 

kita membutuhkan bantuan atau dukungan pihak lain, dan mampu 

mengatur jadwal belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Proses belajar mandiri ini akan mengubah peran guru 

menjadi fasilitator, atau perancang proses belajar. Dimana 

fasilitator membantu peserta didik mengatasi kesulitan belajar, 

menjadi mitra belajar untuk materi tertentu pada program 

tutorial.  

Tugas perancang proses belajar mengharuskan pendidik 

untuk mengolah materi pembelajaran ke dalam format sesuai 

dengan pola belajar mandiri, misalnya bahan ajar berbasis online, 

buku digital, buku teks, modul atau lain sebagainya. 

Tanggung jawab pendidik dalam konteks belajar mandiri 

meliputi : 

 Pendidik mendorong individu untuk membuat pilihan tentang 

tujuan yang diinginkan; 

 Pendidik siap memberi bantuan dalam level perorangan, 

sesuai dengan permintaan bantuan yang bersifat spesifik; 
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 Pendidik menyediakan materi dan sumber belajar yang 

diperlukan individu;  

 Pendidik memberi bimbingan, penyuluhan, dan bantuan 

individu dalam hal penggunaan sumber belajar agar diperoleh 

hasil yang paling baik. 

Pengelola atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

kegiatan belajar mandiri perlu memperhatikan antara lain 1) waktu 

pertemuan berkala, 2) kecendrungan dan keinginan peserta didik, 

3) alat yang tepat untuk mengevaluasi kinerja dan hasil belajar 

peserta didik, 4) kesempatan refleksi hasil belajar peserta didik, 

5) penghargaan terhadap capaian tujuan belajar. 

Belajar mandiri menghendaki peserta didik untuk belajar 

atas prakarsa atau inisiatif sendiri, baik secara sendiri ataupun 

berkelompok  dan harus ada  bahan ajar yang dibuat khusus untuk 

dapat di pelajari secara mandiri. Peserta didik dapat meminta 

informasi atau bantuan tutorial kepada lembaga penyelenggara jika 

mengalami kesulitan belajar. 

Belajar mandiri ditentukan oleh kemampuan peserta didik untuk 

belajar secara efisiendimana peserta didik dituntut memiliki 

disiplin diri, inisiatif, dan motivasi belajar yang kuat. Selain itu 

harus dapat mengatur waktunya dengan efisien, sehingga dapat 

belajar secara teratur berdasarkan jadwal belajar yang ditentukan 

sendiri.  
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Strategi untuk mencapai tujuan belajar belajar mandiri 

salah satunya dengan belajar aktif atau active learning. 

Pembelajaran aktif mensyaratkan keterlibatan peserta didik dalam 

melakukan kegiatan, memikirkan apa yang sedang dilakukan, dan 

aktif dalam mengeksplor kemampuannya.   

Kegiatan belajar aktif pada dasarnya merupakan kegiatan belajar 

untuk mendapatkan kompetensi-kompetensi yang secara akumulatif 

menjadi kompetensi yang lebih besar yang hendak dicapai dengan 

belajar mandiri. 

Bahan belajar mandiri termasuk bahan belajar terstruktur, 

dimana peserta didik tidak dapat berperan serta dalam 

menentukan tujuan dan isi pelajaran. Bahan ajar mandiri dapat 

sesuatu yang harus tersedia  baik dalam bentuk teks (buku dan 

modul), ataupun  dalam bentuk elektronik misalnya buku digital, 

video atau bentuk lain yang berbasis web. 

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh bahan ajar mandiri 

adalah 1) rumusan tujuan belajar yang jelas; 2) materi ajar dapat 

dikembangkan secara bertahap atau lengkap; 3) dapat disampaikan 

secara langsung pada  program tutorial, menggunakan teknologi 

internet (situs tertentu) dan e-mail dan lainnya. 

Pada kegiatan belajar mandiri peserta didik dapat 

menyesuaikan diri dengan kecepatan dan kebutuhan, bertanggung 

jawab, serta mandiri dan berinisiatif dalam usaha mengembangkan  
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diri. Kegiatan belajar dianggap akan efektif karena peserta didik 

dapat berinisiatif untuk menentukan dan mengatur sendiri waktu 

belajar, tempat belajar, sumber belajar dan media belajarnya. 

Proses belajar mandiri memberi kesempatan para peserta didik 

untuk mencerna materi ajar tanpa bantuan pendidik, . Materi ajar 

telah dirancang khusus, sehingga masalah atau kesulitan sudah 

diantisipasi sebelumnya. Model belajar mandiri sangat bermanfaat, 

karena dianggap luwes, tidak mengikat, serta melatih kemandirian 

siswa agar tidak tergantung atas kehadiran atau uraian materi dari 

pendidik.  

Pembelajaran mandiri merupakan proses dan sekaligus hasil 

(outcome). Peserta didik memperoleh manfaat dari ketrampilan 

belajar mandiri, selama aktif menjalani pembelajaran mandiri 

sekaligus akan mengalami perubahan yang menguntungkan dalam 

sikap dan perilaku belajar. 

Bagi peserta didik yang baru mengenal pembelajaran mandiri 

maka perlu diberitahukan hal-hal sebagai berikut: 

 Ketrampilan merencanakan kegiatan belajar yang meliputi 

apa, kapan, dan bagaimana cara belajar; 

 Tanggung jawab individu dalam mengelola kesempatan 

belajar dan pengembangan diri; 
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 Memilih dan menggunakan materi dan sumber lainnya secara 

tepat dan efektif. 

Pembelajaran mandiri Paket C merupakan proses untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari setiap 

peserta didik  untuk mencapai tujuan mata pelajaran yang telah 

ditetapkan dengan menggunakan strategi dan sumber belajar 

tertentu serta mengevaluasi hasil belajarnya. 

     Peserta didik Paket C adalah anggota masyarakat yang 

berupaya mengembangkan potensi diri melalui  pembelajaran 

tatap muka, mandiri, tutorial dan atau gabungan (dua atau 

ketiganya)  yang tersedia pada  jenjang pendidikan kesetaraan. 

Pendidik dan tenaga kependidikan Paket C merupakan 

pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik 

Paket C disebut  guru pendidikan kesetaraan atau tutor. 

Pendidik dapat berasal dari pamong belajar, guru, narasumber 

teknis, instruktur dan sebutan lain yang memenuhi 

persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Dalam hal ini pendidik 

merupakan tutor yang mangampu mata pelajaran yang 

dilaksanakan dengan pola pembelajaran mandiri. 

       Tenaga kependidikan pada Paket C mencakup pengelola 

satuan pendidikan, penilik, pengembang, tenaga perpustakaan, 

tenaga laboratorium, teknisi, sumber belajar, tenaga  
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administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga  

dengan sebutan lain yang bekerja pada pendidikan kesetaraan 

        Struktur kurikulum Paket C merupakan pola susunan 

mata pelajaran dan beban belajar yang harus ditempuh oleh 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi mata 

pelajaran dengan bobot satuan kredit kompetensi (SKK) yang 

telah ditetapkan.  

Beban belajar Paket C dinyatakan dalam satuan kredit 

kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang 

harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program 

pembelajaran, baik melalui pembelajaran tatap muka, tutorial, 

dan atau belajar mandiri. Satu SKK adalah satu satuan 

kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam pelajaran 

tatap muka atau 2 jam pelajaran tutorial atau 3  jam pelajaran 

mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. 

Sedangkan alokasi waktu satu  jam adalah sama dengan 35 

menit untuk Paket A, 40 menit untuk Paket B, dan 45 menit 

untuk Paket C. 

Pemetaan satuan kredit kompetensi (SKK) dilakukan dengan 

mendistribusikan besaran SKK ke dalam setiap semester 

menurut bentuk pelaksanaan pembelajaran yaitu tatap muka 

minimal 20%, tutorial minimal 30% dan mandiri maksimal 50%.  
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C. Prinsip pembelajaran mandiri 

Kegiatan belajar mandiri perlu memperhatikan prinsip-prinsip 

sebagai berikut : 

1. Pendidik menjadi fasilitator proses belajar mandiri, 

dimana pendidik menentukan tujuan belajar; 

2. Pendidik sebagai motivator yang mengingatkan tentang 

tugas dan kewajiban peserta didik dalam belajar 

mandiri; 

3. Pendidik sebagai evaluator yang akan melakukan 

penilaian terhadap hasil belajar peserta didik; 

4. Peserta didik harus diberikan penjelasan tentang 

pembelajaran mandiri pada awal kegiatan; 

5. Peserta didik dan pengelola/pendidik menyepakati 

komitmen bersama tentang tujuan, tugas dan kewajiban 

dalam kegiatan belajar mandiri atau disebut kontrak 

belajar; 

6. Peserta didik diberikan kebebasan atau otonomi dalam 

mengambil keputusan untuk kepentingan terlaksananya 

belajar mandiri dan pemenuhan kewajibanya; 

7. Peserta didik dapat melakukan penilaian diri yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan belajar 

mandiri.     
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D. Strategi pembelajaran  

        Strategi pembelajaran mandiri merupakan upaya yang 

dilakukan agar kegiatan belajar mandiri dapat dilaksanakan 

dan mencapai hasil sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan 

dapat mencapai ketuntasan SKK yang dipersyaratkan pada 

masing-masing tingkatan.  Kegiatan tersebut meliputi 

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta pengawasan. 

       Kegiatan yang termasuk dalam perencanaan adalah 1) 

menetapkan mata pelajaran yang akan dibelajarkan secara 

mandiri oleh peserta didik; 2) menyusun silabus mata 

pelajaran; 3) menyusun kontrak belajar; 4) mempersiapkan 

bahan ajar yang akan menjadi acuan dalam belajar mandiri. 

Kegiatan  belajar mandiri  dilaksanakan mengacu pada standar 

proses program Paket C dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Kegiatan pendahuluan, merupakan tugas pendidik yaitu : 

1. membangkitkan motivasi dan meneguhkan hasrat 

peserta didik untuk dapat melaksanakan kegiatan 

belajar mandiri sesuai dengan mata pelajaran yang 

ditentukan; 

2. bersama peserta didik merancang kegiatan belajar 

mandiri yang dituangkan dalam bentuk kontrak belajar  
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yang mencakup SK dan KD, jenis tugas, dan waktu 

penyelesaian; 

3. bersama peserta didik mengidentifikasi bahan dan 

kelengkapan belajar lainnya yang akan digunakan 

seperti modul-modul pembelajaran, buku teks, sumber 

lainnya, dan media belajar lainnya;       

4. peserta didik menandatangani kontrak belajar mandiri 

sesuai yang sudah disepakati; 

b. Kegiatan inti, merupakan proses pembelajaran untuk 

mencapai KD yang 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 dan 

psikologis peserta didik.   

Dalam kegiatan inti ini sepenuhnya menjadi tugas peserta 

didik, yaitu : 

1. melaksanakan kegiatan belajar mandiri sesuai dengan 

kontrak belajar yang mencakup SK dan KD, jenis 

tugas, dan waktu penyelesaian; 

2. mengerjakan tugas-tugas yang ditetapkan untuk 

setiap kegiatan belajar yang telah disepakati;  
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3. secara periodik melaporkan kemajuan belajar untuk 

mendapatkan umpan balik dari pendidik; 

4. menyerahkan portofolio hasil belajar sebagai bahan 

penilaian pencapaian SK dan KD oleh pendidik.   

c. Kegiatan penutup, merupakan tugas pendidik yang 

meliputi :  

1. melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan belajar 

mandiri/portofolio yang dikupulkan peserta didik; 

2. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

belajar; 

3. melakukan kegiatan tindak lanjut melalui layanan 

pengajaran perbaikan, pemberian materi pengayaan, 

dan/atau pelayanan konseling baik secara individual 

maupun kelompok sesuai dengan hasil kegiatan belajar 

mandiri peserta didik.    

Hasil penilaian belajar mandiri dilaporkan oleh pendidik 

sehingga menjadi hasil kemajuan belajar baik semester 

maupun kenaikan kelas.   

Kegiatan belajar mandiri peserta didik langsung dibawah 

pengawasan pendidik yang mengampu mata pelajaran yang 

ditetapkan dibelajarkan secara mandiri, sedangkan 

pengelolaan pelaksanaan kegiatan belajar mandiri secara 

menyeluruh  menjadi bagian dari pengawasan program yang  
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merupakan kewajiban secara internal oleh pengelola, dan 

secar eksternal oleh Penilik sebagai penjamin mutu program 

kesetaraan. 

 

E. Bahan ajar Mandiri  

Bahan ajar mandiri merupakan acuan atau referensi 

minimal yang dapat digunakan peserta didik dalam kegiatan 

belajarnya secara mandiri untuk mencapai ketuntasan 

kompetensi. Bahan ajar mandiri biasanya berbentuk modul yang 

dilengkapi dengan tujuan belajar, materi dan evaluasi dan 

umpan balik yang tentunya sesuai dengan silabus mata 

pelajaran yang sudah disusun terlebih dahulu. Hal ini 

membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, 

sementara banyak buku teks yang tersedia yang dapat 

dimanfaatkan oleh peserta didik dalam belajar mandiri akan 

tetapi tentu saja butuh panduan untuk menggunakannya.  

Peserta didik dapat saja menggunakan buku teks yang 

ada, akan tetapi harus dilengkapi dengan panduan yang disusun 

khusus untuk keperluan belajar mandiri. Panduan bagi peserta 

didik dalam kegiatan belajar mandiri dengan buku teks harus 

memuat hal-hal sebagai berikut: 
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1. Petunjuk belajar mandiri; 

2. Jadwal pembelajaran mandiri; 

3. Tujuan pembelajaran yang jelas; 

4. Materi;  

5. Kegiatan belajar dengan materi yang relevan harus 

ditentukan; 

6. Tagihan/evaluasi hasil belajar sesuai tujuan 

pembelajaran; 

7.  

F. Penilaian hasil belajar mandiri 

           Penilaian dilakukan oleh pendidik terhadap hasil belajar 

mandiri 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 dalam bentuk tertulis, 

pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek 

dan/atau produk, dan portofolio.  Penilaian hasil belajar mandiri 

berupa tes tertulis dilaksanakan dalam bentuk ulangan tengah 

semester dan akhir semester, serta kenaikan tingkat. Penilaian 

selama proses belajar mandiri berupa penilaian tugas, hasil karya 

dan/atau produk dan partofolio yang ditetapkan sesuai dengan SK  
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dan KD. Penilaian hasil belajar ini dijadikan dasar untuk menyusun 

laporan kemajuan hasil belajar mata pelajaran pada program Paket 

C. 
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BAB VII 

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

PROGRAM PLS 

 

A. Pengertian Penilaian Pembelajaran 

           Penilaian dilakukan oleh pendidik terhadap hasil 

pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi 

peserta didik, serta digunakan untuk sebagai bahan penyusunan 

laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses 

pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan 

terprogram dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis atau 

lisan, dan nontes dalam bentuk pengamatan kinerja, pengukuran 

sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, 

portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran 

menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian 

Kelompok Mata Pelajaran. Penilaian hasil belajar untuk memperoleh 

ijazah  Program Paket A, Paket B, dan Paket C dilakukan setelah 

peserta didik mencapai SKK yang disyaratkan. Pengawas Dalam 

kegiatan pengawasan proses pembelajaran meliputi: 
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a). Pemantauan 

 Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran; 

 Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok 

terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, 

dan dokumentasi; 

 Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh penyelenggara 

program, penilik dan/atau Dinas Kabupaten/Kota yang 

bertanggung jawab di bidang pendidikan. 

b). Supervisi 

 Supervisi proses pembelajaran  dilakukan pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran; 

 Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara 

pemberian contoh, diskusi, pelatihan dan konsultasi; 

 Kegiatan supervisi dilakukan oleh penyelenggara program, 

penilik, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung 

jawab di bidang pendidikan. 

c)  Evaluasi 

(1). Evaluasi proses pembelajaran  dilakukan untuk menentukan 

kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. 
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(2). Evaluasi proses pembelajaran  diselenggarakan dengan cara: 

  Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan 

pendidik dengan standar proses pendidikan kesetaraan; 

 Mengidentifikasi kinerja pendidik dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan kompetensi peserta didik. 

(3). Evaluasi proses pembelajaran memuaskan padsa keseluruhan 

kinerja pendidik dalam proses pembelajaran.  

(4). Kegiatan evaluasi dilakukan oleh penyelenggara program, penilik, 

dan/atau Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di 

bidang pendidikan. 

d). Pelaporan 

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses 

pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan. 

e). Tindak lanjut 

 Penguatan dan penghargaan diberikan kepada pendidik yang 

telah memenuhi standar; 

 Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada yang 

belum memenuhi standar; 

 Pendidik diberi kesempatan untuk mengikuti 

pelatihan/penataran lebih lanjut. 
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B. Fungsi Penilaian Hasil Belajar 

Tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan 

tingkah laku pada diri peserta didik. Oleh sebab itu dalam penilaian 

hendaknya diperiksa sejauh mana perubahan tingkah laku siswa 

telah terjadi melalui proses belajarnya. Dengan mengetahui 

tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, dapat diambil tin-dakan 

perbaikan proses pembelajaran dan perbaikan siswa yang 

bersangkut-an. Misalnya dengan melakukan perubahan dalam 

strategi mengajar, membe-rikan bimbingan dan bantuan belajar 

kepada siswa. Dengan perkataan lain, hasil penilaian tidak hanya 

bermanfaat untuk mengetahui tercapai tidaknya perubahan tingkah 

laku siswa, tetapi juga sebagai umpan balik bagi upaya memperbaiki 

proses pembelajaran. 

Dalam penilaian ini dilihat sejauh mana keefektifan proses 

pebelajaran dalam mengupayakan perubahan tingkah laku siswa.  
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Oleh sebab itu, penilai-an hasil dan proses belajar saling berkaitan 

satu sama lain sebab hasil belajar yang dicapai siswa merupakan 

akibat dari proses pembelajaran yang ditem-puhnya (pengalaman 

belajarnya). Sejalan dengan pengertian diatas maka pe-nilaian 

berfungsi sebagai berikut: 

a. Alat untuk mengetahui tercapai-tidaknya tujuan pembelajaran. 

Dengan fungsi ini maka penilaian harus mengacu pada rumusan-

rumusan tujuan pembelajaran sebagai penjabaran dari 

kompetensi mata pelajaran. 

b. Umpan balik bagi perbaikan proses belajar-mengajar. Perbaikan 

mungkin dilakukan dalam hal tujuan pembelajaran, kegiatan atau 

pengalaman bela-jar siswa, strategi pembelajaran yang 

digunakan guru, media pembelajar-an, dll. 

c. Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada 

para orang tuanya. Dalam laporan tersebut dikemukakan 

kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang 

studi atau mata pelajaran dalam ben-tuk nilai-nilai prestasi yang 

dicapainya. 

 

C. Tujuan Penilaian Hasil Belajar 

Sejalan dengan fungsi penialaian di atas maka tujuan dari 

penilaian ha-sil belajar adalah untuk :  
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a. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat 

diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang 

studi atau mata pe-lajaran yang ditempuhnya. Dengan 

pendeskripsian kecakapan tersebut da-pat diketahui pula posisi 

kemampuan siswa dibandingkan dengan siswa lainnya 

b. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran 

disekolah, dalam aspek intelektual, sosial, emosional, moral, dan 

ketrampilan yakni seberapa jauh keefektifannya dalam 

mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan 

yang diharapkan. Keberhasilan pendidikan dan pembelajaran 

penting artinya mengingat peranannya sebagai upaya me-

manusiakan atau membudayakan manusia, dalam hal ini para 

siswa agar menjadi manusia yang berkualitas. 

c. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan 

perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan 

dan pembelajaran serta strategi pelaksanaannya. Kegagalan 

para siswa dalam hasil belajar yang dicapainya hendakmya tidak 

dipandang sebagai kekurangan pada diri sis-wa semata-mata, 

tetapi juga bisa disebabkan oleh program pembelajaran yang 

diberikan kepadanya atau oleh kesalahan strategi dalam 

mekalsana-kan program tersebut. Misalnya kekurangtepatan 

dalam memilih dan menggunakan metode mengajar dan alat 

bantu pembelajaran. 

d. Memberikan pertanggungjawaban (accountability) dari pihak 

sekolah ke-pada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang 

dimaksud meliputi pemerintah, masyarakat, dan para orang tua 

siswa. Dalam mempertang-gungjawabkan hasil-hasil yang telah 

dicapainya, sekolah memberikan la-poran berbagai kekuatan dan  
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kelemahan pelaksanaan sistem pendidikan serta kendala yang 

dihadapinya. Laporan disampaikan kepada pihak yang 

berkepentingan, misalnya dinas pendidikan setempat melalui 

petugas yang menanganinya. Sedangkan pertanggungjawaban 

kepada masyarakat dan orang tua disampaikan melalui laporan 

kemajuan belajar siswa (raport) pada setiap akhir program, 

semester. 
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Nama Mata Kuliah : Pengembangan Pembelajaran PLS 

Dosen : Durotul Yatimah 

Kode Mata Kuliah & SKS :  

Prasyarat :  

Status Mata Kuliah : Wajib Prodi/Jurusan 

 

DISKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini menyajikan dan mendiskusikan pengembangan 

pembelajaran sebagai suatu sistem yaitu dari  sumber-sumber dan 

prosedur-prosedur untuk mengerakkan pembelajaran. 

Pengembangan pembelajaran program PLS merupakan mata kuliah 

yang memperkuat kompetensi lulusan PLS dalam mendesain dan 

mengelola pembelajaran yang sesuai dengan iklim pembelajaran 

orang dewasa di berbagai satuan PLS. 

Pengembangan  pembelajaran harus sesuai dengan konsep 

pendidikan dan pengajaran yang dianut  dalam kurikulum, khususnya 

pada praktik pembelajaran pendidikan nonformal. Pengembangan 

pembelajaran sebagai sebuah proses, disiplin ilmu  pengetahuan, 

system dan teknologi pembelajaran bertujuan agar pengembangan 

pembelajaran berjalan dengan efektif dan efesien 
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Penyampaian materi dilakukan melalui pertemuan tatap muka, 

diskusi kelas dan diskusi kelompok kecil, penugasan dan kajian 

individual, sehingga mahasiswa memiliki wawasan dan cakrawala 

pengetahuan-pemahaman filosofik dan teoritik, pemikiran, sikap, 

dan nilai positif terhadap pengembangan pembelajaran PLS. Di luar 

waktu perkuliahan, akan dilakukan studi lapangan ke berbagai 

kegiatan pembelajaran program pendidikan luar sekolah. 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki 

pengetahuan-pemahaman wawasan,dan apresiasi tentang : 

1. Konsep pembelajaran 

2. Desain pembelajaran pendidikan luar sekolah 

3. Pengelolaan pembelajaran 

4. Strategi pembelajaran 
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LEARNING OUTCOME 

Setelah mengikuti mata kuliah strategi pembelajaran PLS, 

mahasiswa diharapkan  akan : 

1. Mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep 

pembelajaran 

2. Mampu memahami dan dapat menjelaskan desain 

pembelajaran pendidikan luar sekolah.  

3. Mampu melaksanakan pengelolaan pembelajaran 

4. Mampu  menerapkan strategi pembelajaran yang relevan 

pada sasaran PKS 

 

MATERI PEMBELAJARAN 

Topik-topik utama yang akan dibahas dan dilakukan selama satu 

semester ini meliputi : 

a) Konsep Pembelajaran 

b) Konsep pengembangan pembelajaran 

c) Langkah-langkah pengembangan pembelajaran PLS 

d) Desain pembelajaran PLS 

e) Teknik perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

f) Teknik perumusan indikator pencapaian kompetensi 

g) Teknik perumusan tujuan pembelajaran 

h) Teknik penyusunan materi pembelajaran 

i) Sumber belajar PLS 

j) Teknik penilaian pembelajaran PLS 
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WAKTU DAN PROSES PEMBELAJARAN 

Perkuliahan ini diselenggarakan selama satu semester, dibagi dalam 

16 minggu. Oleh karena mata kuliah ini bemuatan 3 SKS, maka 

diselenggarakan 1 kali tejadwal dalam satu minggunya. Untuk 

minggu 1 sampai dengan minggu ke 6 atau 12 kali pertemuan, akan 

digunakan untuk  penyampaian materi yang bersifat teoritis, 

dengan pembelajaran teori, diskusi literatur baik bahan ajar 

maupun literatur baru, serta pendalaman dengan pendampingan dan 

tutorial. 

Pertemuan yang ke 8 digunakan untuk evaluasi tengah semester ( 

ujian mid semester ), untuk mengetahui seberapa dalam 

pengetahuan dan pemahaman para mahasiswa terhadap materi yang 

telah disampaikan. Bila hasilnya masih kurang memuaskan, maka 

diadakan intensifikasi pendampingan perkelompok, untuk 

pendalaman materi. 
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Adapun waktu yang 1 minggu berikutnya ( 16 kali terjadwal ), 

digunakan untuk praktek lapangan . Diasumsikan dalam waktu 2  

minggu mahasiswa melakukan praktek penyusunan desain 

pembelajaran.  

Hasil akhir dari pembelajaran ini adalah kemampuan mahasiswa 

mendesaian pembelajaran program PLS. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN DALAM MINGGUAN 

Rencana pembelajaran  dalam satu semester dituangkan pada 

rincian rencana kegiatan pembelajaran mingguan dalam tabel 

sebagai berikut : 

MINGGU KE TOPIK  / POKOK 

BAHASAN 

METODE dan KEGIATAN 

Pertama 

 

Kontrak 

Pembelajaran dan 

Penjelasan tentang 

RPS. 

 

a. Ceramah didukung 

paparan power point.  

b. Diskusi kelompok 

pendalaman (tiap 

kelompok didampingi 

oleh dosen) 

 

Kedua 

 

2X 

pertemuan 

Konsep 

Pembelajaran 

 

a. Pre – Test (terhadap 

Bahan Ajar yang sudah  

ada di e-learning) 

b. Diskusi kelompok 

(didampingi dosen) 

c. Pendalaman dengan 
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paparan  

Ketiga 

 

 

Konsep 

pengembangan 

pembelajaran 

 

a. Diskusi kelom- pok 

dengan di- dampingi 

dosen 

b. Pendalaman dengan 

paparan power-point. 

 

Keempat 

 

Langkah-langkah 

pengembangan 

pembelajaran PLS 

a. Diskusi kelom- pok.  

b. Pendalaman dengan 

paparan power-point. 

Kelima 

 

 

Desain 

pembelajaran PLS 

 

a. Pre-test ( hasil baca 

dari Bahan Ajar  dan 

literature lain )  

b. Ceramah didukung 

power-poit 

c. Post-tes  
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Keenam Teknik perumusan 

standar kompetensi 

dan kompetensi 

dasar 

Praktek lapangan di 

satuan PNF  

Ketujuh 

 

 

Teknik perumusan 

indikator 

pencapaian 

kompetensi 

a. Ceramah didukung 

paparan power point 

b. Tanya jawab 

c. Diskusi  

kedelapan 

 

Teknik perumusan 

tujuan 

pembelajaran 

Mahasiswa melakukan kerja 

lapangan. Setiap kelompok 

didampingi oleh dosen. 

kesembilan Teknik penyusunan 

materi 

pembelajaran 

 

Mahasiswa melakukan 

diskusi kelompok dengan 

menelusuri program-

program pendidikan 

nonformal yang ada di 

masyrakat. 
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kesepuluh 

2 X 

pertemuan 

Sumber belajar 

PLS 

 

Mahasiswa mengada- kan 

wawancara dengan sumber 

lisan, satu kelompok 

didampingi seorang dosen. 

 

kesebelas Teknik penilaian 

pembelajaran PLS 

Mahasiswa melakukan studi 

kasus 

 

keduabelas Refleksi 

perkuliahan 

 

Keempatbelas 

2 X 

pertemuan 

Praktek Membuat 

desaian 

pembelajaran PLS 

.Praktek lapangan di satuan 

PNF 

Kelimabelas Praktek 

menerapkan 

desaian 

pembelajaran PLS 

di satuan PLS  

Praktek lapangan di satuan 

PNF 
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Keenambelas  Ujian akhir 

semester 

Ujian Teoritik untuk 

mengetahui secara 

keseluruhan pengetahuan 

dan pemahaman  
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BENTUK EVALUASI 

Proses evaluasi pada mata kuliah  ini akan dijalankan atas 

komponen-komponen sebagai berikut : 

1. Evaluasi atas daya serap mahasiswa terhadap materi 

pembelajaran dilakukan sebagai berikut, 

a. Tes awal untuk mengechek apakah mahasiswa sudah 

belajar buku ajar yang telah disampaikan sebelumnya ( 

baik melalui e-learning atau dibagikan sebelumnya ) 

b. Melalui diskusi kelas dan diskusi dalam mentoring ( 

pendalaman ) 

c. Ujian tengah semester dengan ujian kelas, dalam 

rangkan untuk mengukur capaian pengetahuan dan 

pemahaman mahasiswa pada materi pembelajaran yang 

telah diberikan 

d. Laporan Praktik Mahasiswa 

e. Ujian akhir semester, untuk mengukur kompetensi 

kemampuan  menjelaskannya.  

2.  Evaluasi terhadap dosen dan asisten dalam proses 

pembelajaran dilakukan sebagai berikut, 

a. Evaluasi internal dilakukan oleh tim dosen terhadap 

jalannya perkuliahan, tutorial, 

mentoring/pendampingan ( dilakukan dalam sebulan 

sekali, kecuali ada kasus yang mendesak, akan 
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dilakukan sesegera mungkin ). Dengan demikian segala 

permasalahan akan segera dapat diatasi . 

b. Evaluasi dari mahasiswa pada tim dosen, berupa kritik, 

saran, dan masukan untuk memperbaiki dan lebih 

menyempurnakan proses pembelajaran. 

3. Proporsi dari bentuk evaluasi bagi mahasiswa ditentukan 

sebagai berikut: 

a. PraktekI .........................................................................................15% 

b. Ujian tengah semester ..............................................................20% 

c. Mentoring ( diskusi & tanya jawab ) ......................................10% 

d. Ujian akhir semester..................................................................20% 

e. Tugas lapangan( Laporan lapangan) ........................................25% 

f. Kehadiran dalam perkuliahan ...................................................10% 

g. Total ................................................................................................100 % 

Total      100% 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Sumber informasi untuk mendukung proses pembelajaran ini 

adalah, pertama perpustakaan, dan juga kedua situs 

internet, selain itu dianjurkan para mahasiswa mengikuti 

diskusi dengan praktisi pendidikan luar sekolah. 

 

Adapun sebagai sumber referensi, dapat dibaca literature antara 

lain di bawah ini: 

 

Ruwiyanto, W. (1994). Peranan Pendidikan dalam Pengentasan 

Masyarakat 

Miskin. Jakarta : PT RaajaGrafindo Persada. 

 

Sajogyo, P. (1985). Sosiologi Pembangunan. Jakarta : Fakultas 

Pasca Sarjana 

IKIP Jakarta 

 

Santoso, R.A. (1956). Pendidikan Masyarakat I, II, III. Bandung : 

Ganaco, NV 

 

Shubert, J. Human Communication : Concepts, Principles and Skills. 

East 

 

Lansing Michigan : Department of Communication, MSU. 

 

Sihombing, U. (1999). Pendidikan Luar Sekolah; Kini dan Masa 

Depan. Jakarta : 

 

Sudjana, D. (2000). Pendidikan Luar Sekolah; Wawasan, Sejarah 

Perkembangan, 

 

Falsafat, Teori Pendukung, Azas. Bandung : Falah Production. 
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Trisnamansyah, S. (1990). Perubahan Sikap dan Perubahan Sosial 

dalam 

 

Konteks Pembangunan dan Modernisasi. Bandung : FIP-IKIP. 

 

------------. (1992). Pendidikan Kemasyarakatan. Bandung : FIP-

IKIP. 

 

Unesco. (1993). Continuing Education : New Policies ang Direction. 

Bangkok : 
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1. Nama Lengkap (dengan 
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Dr.Durotul Yatimah,MPd  

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3. Jabatan Fungsional Dosen 

4. NIP/NIK/identitas lain 195912081986012002   

5. NIDN 0008125904 

6. Tempat dan Tanggal 

Lahir 

Karawang, 08 Desember 1959  
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Rawamangun Muka Raya, 

Rawamangun, Jakarta Timur 

13220, Gedung Daksinapati 
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Lantai II Ruang Dekanat 

10. Lulusan yang telah 

dihasilkan 

S1 = ± 300 orang 

11. Mata kuliah yang diampu 1. Pendidikan Orang Dewasa 

  2. Psikologi Perkembangn Peserta 

Didik 

  3. Kewarganegaraan 

  4. Manajemen Pendidikan Dasar 

  5. Managemen Pelatihan 

 

B. Riwayat Pendidikan Formal 

 S1 S2 S3 

Nama 

Perguruan 

Tinggi 

IKIP Bandung IKIP Bandung Universitas 

Pendidikan Indonesia 

Bidang 

Ilmu 

Pendidikan 

Manajemen 

Pendidikan Luar 

Sekolah 

Pendidikan Luar 

Sekolah 

Tahun 

Masuk – 

Lulus 

1980 – 1985 1995 – 1998 1998-2003 

Judul 

Skripsi / 

Peranan Lurah 

Santri Dalam 

Supervisi dan 

Monitoring 

Pengembangan Model 

Pembelajaran 
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Thesis / 

Disertasi 

Melestarikan 

Kepemimpinan 

Pendidikan Pondok 

Pesantren 

Suryalaya 

Tasikmalaya  

 

Pembinaan 

Penyalahguna 

Narkotika Pada 

Inabah VI 

Pondok Pesantren 

Suryalaya 

Tasikmalaya 

Nelayan Melalui 

Forum Beraneka 

Untuk Meningkatkan 

Kehidupan Sosial 

Ekonominya di 

Sungaibuntu 

Karawang 

Nama 

Pembimbing 

/ Promotor 

1. Prof.Dr.M.Idochi 

Anwar,MPd 

2. Drs. Hadis,MPd 

1. Prof. Dr.Nursid 

Sumaatmaja,MP

d 

2. Prof.Djudju 

Sudjana,M.Ed.P

h.D 

 

1. Prof.Dr.Sudarja 

Adiwikarta,MA,

MPd 

2. Prof. Dr. Endang 

Somantri,MEd 

3.Prof.Djudju 

Sudjana,M.Ed.Ph.D 

 

   C.Riwayat Pendidikan Non Formal  

NO JENIS PENDIDIKAN  JABATAN  INSTITUSI  PERIODE 

1 Diklat Asesor /Muda Peserta Badan Akreditasi 

Nasional PNF 

2009 

2 Diklat Asesor/Madya Peserta 

 

Badan Akreditasi 

Nasional PNF 

2011 
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3 Diklat Asesor 

Sertifikasi Guru PAUD 

Peserta UNJ 2010 

4 Diklat Asesor 

Perguruan Tinggi 

Peserta 

 

BAN PT - DIKTI 2012 

 

 

DPengalaman Penelitian dalam 5 Tahun terakhir 

(bukan skripsi/thesis/disertasi) 

No Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber* Jumlah 

(Juta Rp) 

1 2014 Pedoman Perintisan 

PAUD Pos Daya 

Haryono 

Suyono 

College 

Jakarta 

kerjasama 

UNJ 

20.000.000 

2 2014 Pedoman Hak Asasi 

Manusia Tentang 

Pemenuhan Hak Dasar 

Bagi Guru  

DIPA 

Balitbang 

BKemenhukum 

dan HAM 

280 000 

000 
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.3 2010-

2012 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Koperasi dan 

Partisipasi Anggota 

Terhadap Perkembangan  

Usaha Anggota  (Survei  

Pada Anggota Koperasi 

Pengusaha Industri Kecil 

Suku Cadang Mesin / 

KOPISMA Bandung) 

Hibah Dikti 240 000 

000 

4 2013-

2014 

 

Pengembangan Model 

Penjaminan Mutu PKBM 

seluruh Indonesia 

(Penelitian Unggulan 

Perguruan Tinggi,Dikti-

UNJ) 

 

Hibah Dikti 

 

100.000.000 

5 2015 Studi Analisis Hasil 

Belajar PendIdikan  

Kesetaraan Paket B Pada 

Mata Pelajaran 

Matematika di PKBM As 

Salam Tangerang 

DIPA FIP 

UNJ 

5.000.000 
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6 2015 Hubungan Faktor-faktor 

Determinan Dengan 

Hasil Belajar Pelatihan 

Rehabilitasi Lahan, serta 

Dampaknya Bagi 

Perbaikan Lingkungan di 

Desa Telaga Kabupaten 

Cianjur 

DIPA FIP 

UNJ 

5.000.000 

7 2013 Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Hubungannya dengan 

Peningkatan 

Pendapatannya di PKBM 

AL-Ishlah Pintu Besi 

Jakarta Pusat 

DIPA FIP 

UNJ 

5.000.000 

8 2015 Pengaruh Strategi 

P

e

m

b

e

r

d

DIKTI 50.000.000 
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a

y

a

  

Masyarakat Teinya di 

P

K

B

M

N

 

1

5

 

J

a

k

a

r

t

a 

9 2013 Model Pembelajaran 

P

DIPA FIP 

UNJ 

10.000.000 
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e

n

d

i

d

i

k

a

n

 

L

u

a

r 

Sekolah pada PKBM 

N

e

g

e

r

i

 

1
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5 

10 2014 Peeranan Program PLS 

ut Membangun 

Kemandirian Warga 

Belaj 

DIKTI 50.000.000 

11 2012 Pengaruh Penerapan 

Hasil Pelatihan,Budaya 

Organisasi,Budaya Kerja 

Terhadap Kinerja 

Widyaiswara di Balai 

Diklat Bandung 

DIPA FIP 

UNJ 

5.000.000 

12 2012 Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui 

Latihan Keterampilan 

Produktif Pada Warga 

Belajar KF DI PKBM 

Garuda Rawasari 

Jakarta Pusat 

DIPA FIP 

UNJ 

5.000.000 

13 2016 Pengembangan Media 

Pembelajaran 

Managemen Pelatihan 

Berbasis CD Pada Pusat 

DIPA FIP 

UNJ 

5.000.000 
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Kegiatan Belajar 

Masyarakat Al Ishlah 

Jakarta Pusat 

14 2016 Model Pembelajaran 

Kerelawanan Berbasis 

Teknologi Android di 

Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat Negeri 13 

Jakarta Timur 

DIPA FIP 

UNJ 

5.000.000 

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada 

masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya. 

 

E.Pengalaman Mengajar  

NO JABATAN   INSTITUSI  PERIODE 

1 Dosen Tetap S.1 Universitas Negeri Jakarta 2006-sekarang 

2 Dosen Tetap S.1 

 

Universitas Pendidikan Indon. 

Bandung 

1985 – 2006 

3 Dosen  Tetap S-2 Universitas Pendidikan Indon. 

Bandung 

2003-   2006 

4 Dosen  S-2 Institut Magister Managemen 

Indonesia( Wil.Cikarang Barat) 

2016 
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F. Diklat/Lokakarya/Seminar 

N

O 
TOPIK INSTITUSI   JABATAN PERIODE 

1 Lomba Apresiasi Pendidik 

Berprestasi Tkt Nasional 

Direkt 

Jendr.PAUD 

Dikmas  

Kemdikbud  

Juri 2016 

2 Diklat ttg Eksistensi 

Pengelolaan Taman Bacaan 

Masyarakat 

BPPLS DKI Pembicara 2016 

3 

Penyusunan NSPK 

Peningkatan Kesejahteraan 

Perlindungan Pendidik Non 

Formal 

Direkt 

Jendr.PAUD 

Dikmas Kemdikbud 

Nara 

sumber 

2016 

4 

Pelatihan dan Pendampingan 

Penulisan Best Practise 

Juara Lomba Apresiasi 

Pendidik Tkt Provinsi DKI 

Jkt 

Dinas Pendidikan 

DKI Jakarta  

 

Pembimbin

g 

2016 

5 Lomba Apresiasi Pendidik 

Berprestasi Tkt Nasional 

Direkt.Jendr.Pendi

d,Dasar& 

Juri 2015 
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Menengah 

Kemdikbud 

6 

Alat Permainan Tradisional 

sebagai Media Pendidikan 

utk Membangun Mental Anti 

Kekerasan  di Kalangan 

Pelajar dan Mahasiswa 

Balitbang HAM – 

Kemenhukam 

Pembicara 2015 

   G .KARYA TULIS ILMIAH  

NO JUDUL BUKU PENERBIT  TAHUN 

1 Strategi Fasilitasi Perubahan Sosial A;umgadan Mandiri, 

Jakarta 

2015 

2 Filsafat dan Sejarah Pendidikan 

Indonesia 

UNJ Press.Jakarta 2014 

3 Landasan Pendidikan UNJ Press.Jakarta 2013 

4 Strategi dan Metode-metode 

Pembelajaran 

UNJ Press.Jakarta 2012 

5 Andragogi FIP Press, Jakarta,  2012 

6 Pedoman Perintisan PAUD Haryono Suyono 

College kerjasama 

2012 
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UNJ 

5 Manajemen Kursus dan Pelatihan,  

 

FIP Press, Jakarta,  2011 

6 Dimensi Ekonomi Dalam Pendidikan 

Luar Sekolah, H 

Alfabeta, Bandung,                2010 

7 Pendidikan Non Formal dan In 

Formal Dalam Bingkai Pendidikan 

Sepanjang Hayat, , Bandung, 

Alfabeta,Bandung 2009 

8 Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Bidang Keahlian 

Kesekertarisan Modern dan 

Administrasi Perkantoran, 

Pustaka Setia Bandung, 

 

2008 

9 Pendidikan Masyarakat Direkt Jend PAUDNI 

Kemdikbud 

2008 

 

        H.JABATAN  

NO JABATAN INSTITUSI  PERIODE 

1 Koordinator Pusat Penelitian 

Pendidikan  

LPPM UNJ 2016-

Sekarang 
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2 Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, 

FIP-UNJ  

2011-2015 

3 Ketua Laboratorium PLS Pendidikan Luar Sekolah, 

FIP-UNJ 

2015-2019 

4 Sekertaris Jurusan Managemen Industri 

Katering-FPIPS 

Universitas Pedidikan 

Indonesia-Bandung  

2004-2006 

 

      I.  PERTEMUAN NASIONAL DAN  INTERNASIONAL   

NO KEGIATAN  INSTITUSI  JABATAN TAHUN  

1 Pembahasan Norma Standar 

Prosedur dan Kriteria  

Direkt PAUD 

Dikmas 

Kemdikbud 

Pembahas  2016 

2 Pengelolaan Perpustakaan 

Masyarakat berbasis Potensi 

Lokal  

BP PAUDNI 

Jakarta 

Nara 

sumber 

2015 

3 Pengelolaan Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat yang 

Bermutu 

BP PAUDNI 

Jakarta 

Nara 

sumber 

2015 
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4 Seminar Internasional 

“Development of Media Literacy 

for The Remote Area” 

BPPLS Reg 

II(Semarang)–

Kemdikbud 

Pembicara 2012 

Jakarta, 23 

November2017 
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