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BAB I 

 

KONSEP DASAR PERENCANAAN PENGAJARAN 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kegiatan proses belajar mengajar merupakan salah satu aspek dari proses 

pendidikan. Dalam proses pengajaran unsur proses belajar memegang peranan 

yang penting. Oleh karena itu, perlu didesain suatu perencanaan pengajaran yang 

sistematik dan aplikatif. Perencanaan pengajaran yang sistematik dan aplikatif 

baru dapat diwujudkan apabila guru mempunyai sejumlah kompetensi yang 

mempengaruhi perubahan perilaku dari peserta didik. 

Perencanaan1 yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan peserta 

didik dalam hal membimbing, membantu, dan  mengarahkan peserta didik harus 

memiliki suatu kemampuan yang baik dalam hal mengajar. Penyusunan suatu 

perencanaan pengajaran yang efektif membutuhkan pengkajian (analisis) yang 

cermat. Pada dasarnya penggunaan pendekatan telaah atau analisis merupakan 

salah satu bentuk perencanaan pengajaran melalui suatu pendekatan sistem, atau 

disebut juga sistem analisis. Pendekatan telaah dilaksanakan melalui langkah-

langkah kerja dengan pola (format) dan ukuran (standar) tertentu. Berbeda dengan 

perencanaan, Pengajaran adalah suatu bentuk usaha manusia yang bersifat 

kompleks karena dalam pengajaran terkandung banyak nilai-nilai dan factor-

faktor manusia yang turut didalamnya. Pengajaran dikatakan memiliki suatu 

fungsi yang penting sebab pengajaran adalah usaha membntuk manusia yang baik. 

Kegagalan suatu pengajaran dapat merusak satu generasi masyarakat. 

Guru yang baik akan berusaha sedapat mungkin agar pengajarannya 

berhasil. Salah satu faktor yang bisa membawa keberhasilan itu, ialah guru 

tersebut senantiasa membuat perencanaan pengajaran sebelumnya. Dengan 

adanya perencanaan pengajaran sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan, 

                                                           
1     Perencanaan adalah suatu cara atau metode dalam menyusun langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau ingin dicapai. Lihat Sjukma Sjam, 

dkk, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: Penerbit CV. Praktika 

Aksara Senmesta, 2010), hal 9 
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diharapkan setiap guru dapat mempersiapkan segala sesuatu selama kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. Misalnya guru telah mempersiapkan materi bahan 

ajar, media pengajaran yang akan digunakan, pendekatan dan metode pengajaran 

yang akan digunakan, penilaian atau evaluasi yang disesuaikan dengan tujuan 

yang ingin dicapai. 

Perencanaan pengajaran yang sistematis dapat membantu guru dalam 

melaksanakan  proses belajar mengajar yang baik. Namun, kadang-kadang 

perencanaan pengajaran yang telah dipersiapkan menemui masalah dan kendala 

sehingga tujuan yang telah ditetapkan, tidak semuanya tercapai sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan alternattif  untuk 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan dan kendala tersebut 

dengan merevisi. 

 

KOMPETENSI 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan Pengertian Perencanaan 

Pengajaran. 

2. Mahasiswa mampu menguraikan tujuan, manfaat, fungsi, dan pentingnya 

perencanaan pengajaran. 

3. Mahasiswa mampu menggambarkan masalah-masalah pokok yang timbul 

dalam perencanaan pengajaran serta solusi  atau  pemecahan  yang 

dapat diberikan berkenaan dengan masalah  perencanaan pengajaran. 

4. Mahasiswa mampu mendeskripsikan pokok-pokok, prinsip-prinsip, dan ciri-

ciri  dalam penyusuanan perencanaan pengajaran secara sistematis dan 

aplikatif. 

 

MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

White board, Spidol, Chart dan LCD 

 

SUMBER PEMBELAJARAN 

Buku referensi, Jurnal ilmiah dan Internet 
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1.1 Konsep dasar dan Pengertian Perencanaan Pengajaran 

1.1.1 Pengertian Perencanaan Pengajaran 

            Dalam perencaan pengajaran mengandung pengertian: 

a. Persiapan atau perencaan suatu bentuk pengajaran. 

b. Suatu proses belajar mengajar. 

c. Hasil dari pengajaran sebagai tujuan akhir dari pengajaran. 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa persiapan dan perencanaan 

pengajaran harus sesuai dengan proses belajar dan mengajar barulah kita dapat 

memperoleh hasil pengajaran. Ketiga hal tersebut diatas merupakan suatu 

kebutuhan yang tak mungkin dipisahkan dalam pelaksanaan pengajaran.  Berikut 

ini ada beberapa pendapat dari beberapa pakar mengenai perencanaan,yaitu: 

Menurut Terry (1993:17) Perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang 

harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. 

 Menurut Banghart dan Trull (1973), Perencanaan adalah awal dari semua proses 

yang rasional dan mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas kepercayaan 

bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Menurut Nana 

sudjana (2000:61) mengatakan bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis 

dalam pengambilan  keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu 

yang akan datang.  

Menurut Kautman mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proyek 

tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang benar dan 

bernilai,” didalamnya mencakup elemen-elemen berikut ini: 

1. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan. 

2. Menentukan kebutuhan-kebutuhan yang diprioritaskan. 

3. Spesifikasi rinci hasil yang dicapai dari tiap kebutuhan yang diprioritaslan. 

4. Identifikasi persyaratan untuk mencapai tiap-tiap pilihan. 

5. Sekuensi hasil yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan. 

6. Identifikasi strategi alternatif yang mungkin dan alat untuk melengkapi tiap 

persyaratan dalam mencapai tiap kebutuhan, termasuk di dalamnya merinci 

keuntungan dan kerugian tiap strategi dan alat yang diapakai. 
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   Secara umum pengertian perencanan mengandung enam pokok pikiran, 

yaitu: 

1. Perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang 

diinginkan. 

2. Keadaan masa depan yang diinginkan itu kemudian dibandingkan dengan 

keadaan sekarang,        

 sehingga dapat dilihat kesenjangannya. 

3. Untuk menutup kesenjangan itu perlu dilakukan usaha-usaha. 

4. Usaha yang dilakukan untuk menutup kesenjangan itu dapat beraneka ragam 

dan merupakan          

 alternatif yang mungkin ditempuh. 

5. Pemilihan altenatif mempunyai efektivitas dan efisiensi yang paling tinggi 

dilakukan. 

6. Pemilihan altenatif harus diperinci sehingga dapat menjadi pedoman dalam 

pengambilan keputusan apabila akan dilaksanakan. 

Dalam kontek pengajaran, perencaaan dapat diartikan sebagai proses 

penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan 

pendekatan, dan metode pengajaran, dan penilaiandalam suatu alokasi waktu yang 

akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

 

1.1.2  Konsep dasar Perencaan Pengajaran 

    Perencanaan pengajaran tidak terlepas dari suatu proses belajar mengajar. 

Proses belajar mengajar ini dapat berlangsung secara disadari maupun tidak 

disadari. Dari proses belajar mengajar akan timbul suatu hasil, yaitu hasil 

pengajaran dan hasil belajar. Untuk memperoleh hasil belajar mengajar harus 

dilakukan dengan sengaja, sadar, dan terorganisasi dengan baik. 

    Ad rooijakkers dalam bukunya, mengajar dengan sukses menunjukkan 

bagan belajar sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 

Bagan Belajar menurut Ad Rooijakkers 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sjukma Sjam, dkk, 2010 

Proses belajar merupakan jalan yang harus ditempuh oleh peserta didik 

untuk dapat mengerti sesuatu yang sebelumnya tidak dapat diketahui. Hal ini baru 

dapat terjadi dengan adanya proses belajar dan mengajar dengan menggunakan 

suatu sistem yang dapat dinyatakan sebagai pendekatan sistem pengajaran dalam 

proses belajar mengajar.  

  Pendekatan sistem merupakan suatu perangkat atau teknik. Alat-alat itu 

berbentuk kemampuan (abilitas) dalam: 

1. Merumuskan tujuan-tujuan secara operasional; 

2. Mengembangkan deskripsi tugas-tugas secara lengkap dan akurat; 

3. Melaksanakan analisis tugas-tugas. 

    Menurut Abdul Majid, Konsep perencanan pengajaran dapar dilihat dari 

berbagai sudut pandang, yaitu: 

1.  Perencanaan pengajaran sebagai teknologi 

Adalah perencanaan yang mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat 

mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori-teori konstruktif terhadap 

solusi dan problem-problem pengajaran. 

2. Perencaaan pengajaran sebagai sistem 

Proses Belajar: 

1.  Motivasi 

2. Perhatian pada pelajaran atau kuliah. 

3.  Menerima dan mengingat. 

4. Generalisasi 

5.  Melaksanakan latihan dan umpan  balik. 

 

Tidak tahu 

 

Mengerti 
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Adalah sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur  untuk 

menggerakan pembelajaran. pengembangan sistem pengajaran melalui proses 

sistematik selanjutnya diimplementasikan dengan mengacu pada sistem 

perencanaan  tersebut. 

3.  Perencanaan pengajaran sebagai sebuah disiplin 

Adalah cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan  hasil-hasil 

penelitian dan teori tentang strategi pengajaran dan mengimplementasikannya 

terhadap strategi tersebut. 

4.  Perencanaan pengajaran sebagai sains (Science) 

Adalah mengkreasi secara detail spesifikasi dari pengembangan, implementasi, 

evaluasi, dan pemeliharaan akan situasi maupun fasilitas pembelajaran 

terhadap  unit-unit yang luas maupun yang lebih sempit dari materi 

pembelajaran dengan segala tingkat kompleksitasnya. 

5.  Perencanaan pengajaran sebagai suatu proses 

Adalah pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara 

khusus atau dasar teori-teori pembelajaran dan pengajaran untuk menjamin 

kualitas pembelajaran. Dalam perencanaan ini dilakukan analisis kebutuhan 

dari proses belajar dengan alur yang sistematik unutk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

6.  Perencanaan pengajaran sebagai sebuah realitas 

Adalah ide pengajaran dikembangkan dengan memberikan hubungan 

pengajaran dari waktu ke waktu dalam suatu proses yang dikerjakan perencana 

dengan mengecek secara cermat bahwa semua kegiatan telah sesuai dengan 

tuntutan sains dan dilaksanakan secara sistematik. 

  Dengan mengacu kepada berbagai sudut pandang tersebut, maka 

perencanaan program pengajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan 

pengajaran yang dianut dalam kurikulum. penyusunan program pengajaran 

sebagai sebuah proses disiplin ilmu pengetahuan, realitas, system, dan 

teknologi pembelajaran bertujuan agar pelaksanaan pengajaran berjalan dengan 

efektif dan efisien. 
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1.2 Tujuan, Manfaat, Fungsi, Jenis-Jenis, dan pentingnya Perencanaan 

Pengajaran  

  Salah satu tahap dalam proses desain pengajaran adalah merumuskan dan 

meulis tujuan-tujuan pengajaran. Dalam perencaaan, tujuan memberikan 

petunjuk untuk memilih isi mata ajaran, menata urutan topik-topik, 

mengalokasikan waktu, petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pengajaran dan 

prosedur pengajaran, serta menyediakan ukuran  (standar) untuk mengukur 

prestasi belajar siswa.  

 Tujuan pengajaran dapat diartikan juga sebagai suatu deskripsi mengenai 

tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pengajaran. 

Sedangakan tujuan belajar merupakan cara yang akurat untuk menentukan hasil 

pengjaran. Antara tujuan pengajaran dan tujuan belajar ada perbedaan, tetapi 

memiliki hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya.  

Dalam menyusun Perencaan pengajaran diperlukan persiapan-persiapan 

untuk mencapai hasil belajar yang efektif, yaitu: 

1. Persiapan terhadap situasi 

Sebagai pendidik harus mengenal terlebih dahulu tempat, suasana ruangan 

kelas, lingkungan diluar kelas, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi 

kegiatan atau proses pembelajaran. 

2. Persiapan terhadap peserta didik yang dihadapi 

Sebagai pendidik tentunya harus mengenal keadaan peserta didik yang akan 

dihadapi, seperti faktor internal peserta didik, taraf kematangan, tingkat 

pengetahuan maupun sesuatu hal yang khusus dimiliki oleh peserta didik. 

3. Persiapan dalam tujuan umum pembelajaran 

Pendidik harus dapat merumuskan tujuan instruksional apa yang akan dicapai 

oleh peserta didik, meliputi ranah kognitif (pengetahuan), ranah afektif 

(kecakapan), dan ranah psikomotor (keterampilan) yang nyata bisa diukur 

dengan alat-alat evaluasi. 



8 

 

4. Persiapan tentang isi/materi pembelajaran yang akan diajarkan 

Pendidik harus memiliki persiapan mengenal bahan yang akan disampaikan, 

termasuk batasan, luas, dan urutan-urutan pengajaran. 

5. Persiapan tentang metode pengajaran yang digunakan 

Pendidik harus menggunakan metode dimana mencakup seluruh rencana 

pemyajian materi secara sistematis dan berdasarkan pendekatan yang 

ditentukan. 

6. Persiapan dalam menggunakan media atau alat pengajaran 

Media pengajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan atau isi  pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, dan 

perhatian serta kemampuan peserta didik sehingga dapat mendorong proses 

belajar mengajar. 

7. Persiapan dalam jenis teknik evaluasi 

Evaluasi pengajaran adalah penilaian atau penaksiran terhadap pertumbuhan 

dan kemajuan peserta didik ke arah tujuan-tujuan ang telah ditentukan. 

          Setelah mengatahui tujuan perencanaan pengajaran, manfaat dari 

perencanaan pengajaran itu dapat dikemukakan, yaitu sebagai berikut: 

1.  Adanya perencanaan, maka pelaksanaan pengajaran menjadi lebih baik dan 

efektif. 

2.  Adanya perencanaan, maka seseorang akan tumbuh menjadi seorang guru 

yang baik. 

3.  Perencanaan pengajaran merupakan pedoman bagi kegiatan guru dalam 

mengajar dan  pedoman siswa dalam kegiatan belajar yang disusun secara 

sistematis dan sistemik. 

Adapun fungsi perencanaan pengajaran, yaitu sebagai berikut: 

a. Memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan 

sekolah dan    hubungannya dengan pengajaran yang 

dilaksanakan. 

b. Membantu guru memperjelas pemikiran tantang sumbangan 

pengajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. 
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c. Menambah  keyakinan guru atas nilai-nilai pengajaran yang diberikan 

dan prosedur yang dipergunakan. 

d. Membantu guru dalam  rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan murid, 

minat-minat murid, dan mendorong motivasi belajar. 

e. Mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar 

dengan adanya organisasi kurikuler yang lebih baik. 

f. Murid-murid akan menghormati guru dengan sungguh-sungguh 

mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai dengan harapan-harapan 

mereka. 

g. Memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk memajukan pribadinya 

dan perkembangan profesionalnya. 

h. Membantu guru memiliki perasaan percaya pada diri sendiri dan 

jaminan atas diri sendiri. 

i. Membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa 

memberikan bahan-bahan yang up to date kepada murid. 

  Adapun fungsi guru dalam menyusun perencanaan pengajaran adalah 

sebagai perangcang dan sebagai guru yang mengajar (unsure suatu sistem).  

  Perencanaan pengajaran dapat juga dipandang sebagai suatu alat yang dapat 

membantu para pengelola pendidikan untuk lebih menjadi berdaya guna dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Perencanaan sebgai suatu unsur dan langkah 

pertama dalam fungsi pengelolaan yang pada umumnya menempati posisi yang 

amat penting dan amat menentukan. 

  Perencanaan selain dapat membantu, dapat juga menjadi suatu perencaaan 

yang harus diapakai dalam suatu kombinasi yang harmonis dengan alat-alat 

penunjang lainnya, seperti pengawasan dan evauasi dalam pelaksanaan 

pendidikan. Perencanaan memiliki kelamahan yang disebabkan oleh dua hal 

penting, yakni: 

a. Disebabkan oleh karena manusianya sering mengabaikan. Dalam suatu 

perencanaan pengajaran sering dibahas  mengenai pelaksanaan program atau 

proyek secara terpadu namun dalam perencanaannya sering terjadi 
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ketidaksamaan antara pihak penyusun suatu perencanaan dengan pihak 

instansi. 

b. Disebabkan perencanaan yang berlebihan. Suatu perencanaan dapat berlaku 

sebagai sebuah petunjuk mengenai apa yang akan dilakukan, akan tetapi jika 

perencanaan tadi disusun begitu padat dan ketat serta kaku dan tdak 

manusiawi maka dapat menimbulkan kebingungan dan ketidak pastian. 

 Pentingnya perencanaan pengajaran adalah karena ia merupakan suatu alat 

yang dapat membantu para pengelola pendidikan dan pengajaran untuk menjadi 

berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. selanjutnya pentingnya 

perencanaan dapat membantu, dan perencanaan itu harus dipakai dalam suatu 

kombinasi yang harmonis dengan alat-alat lainnya, misalnya pengawasan dan 

evaluasi dalam pelaksaan pembangunan pendidikan. 

Pentingnya suatu perencanaan pengajaran juga tidak terlepas dari seberapa 

pentingnya perencanaan pendidikan di Indonesia, dimana perencanaan pendidikan 

di Indonesia harus ditandai denganaadanya desakan masalah dalam berbagai aspek 

yang suka atau tidak harus ditangani melalui perencanaan. Melalui perencanaan, 

suasana kritis yang diperlihatkan tentang aspek-aspek pendidikan menjadi 

berkurang. 

Untuk melihat dan menghayati betapa pentingnya perencanaan dalam rangka 

menanggulangi masalah pendidikan di Indonesia akan diuraikan suatu gambaran 

umum mengenai masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan, landasan-

landasan kebijaksanaan, rencana penanggulannya, unit perencanaan, dan  tenaga 

perencanaan pendidika, yang akan dibahas secara mendalam  sebagai berikut: 

a.  Masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Masalah-masalah yang 

berkaitan dalam dunia pendidikan, antara lain mengenai kurikulum, personal, 

materiil, pembiayaan, dan pembelanjaan, organisasi, administrasi dan  

manajemen, partisipasi masyarakat, pelita, dan masalah khusus. Masalah-

masalah ini kemudian di bagi menjadi empat masalah pokok, yakni masalah 
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sistem pendidikan yang usang, masalah tekanan tuntutan akan pendidikan 

sebagai akibat peledakan pendudukan, dan meningkatkan aspirasi serta harapan 

masyarakat, masalah terbatasnya atau kurangnya sumber-sumber pengadaan, 

dan masalah system administrasi  negara untuk pendidikan yang ganda.   

b.  Landasan-landasan kebijaksanaan dan pentahapan usaha. Dalam usaha 

menanggulangi masalah-masalah pendidikan digunakan lima landasan 

kebijaksanaan untuk perencanaan dan pembinaan suatu system pendidikan baru, 

yaitu pendidikan harus berpandangan luas dan jauh kedepan, pembangunan 

pendidikan harus diintegrasikan melalui perencanaan pembangunan nasional, 

pendidikan harus bersifat komprehensif, pendidikan harus integral dalam 

pengelolaannya, dan pembangunan pendidikan harus memperhatikan nilai 

kuantitatif maupun kualitatif. 

c.  Rencana penanggulangan terhadap masalah dalam dunia pendidikan. Rencana 

penganggulangan terhadap masalah sistem pendidikan dapat ditanggulangi 

melalui usaha-usaha atau kegiatan sebagai berikut: 

•  Tahap penyelamatan dan rehablitasi yang berlangsung sampai dengan 

tahun 1971. Dalam tahap ini diprioritaskan usaha-usaha penyelamatan 

dan penanggulangan, yaitu pemecahan hal-hal yang sangat mendesak 

untuk menghilangkan hambatan-hambatan dan untuk menciptakan 

suasana, situasi,  kondisi yang lebih memungkinkan guna pembangunan 

sesungguhnya. 

•  Tahap stabilitasi dan konsolidasi dari tahun 1971-1973. Dalam tahap ini 

diada hasil-hasikan konsolidasi terhadap hasil-hasil sebelumnya dengan 

menga dakan .persiapan agar mampu menampung gejolak-gejolak atau 

guncangan-guncangan social dan mengadakan pematangan kondisi untuk 

pemantapan stabilisasi sebagai dasar pembangunan yang sesungguhnya. 

•  Tahap konstruksi tahun 1974. Dalam tahap ini masa pembangunan 

pendidikan yang sesungguhnya,masa untuk menanggulangi masalah 
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peningkatan daya tamping, dan pemerataan kesempatan belajar, 

peningkatan mutu,relevansi pendidikan dengan tuntutan pembangunan 

dan  peningkatan efektivitas dan pendidikan. 

d.  Unit perencanaan. Perencanaan merupakan suatu strategi untuk mencapai suatu 

sasaran yang ingin dicapai. Kesadaran akan pentingya penyusunan rencana atau  

strategi  tersebut sudah terasa sejak repelita I  penyusunan perencanaan 

pengajaran harus sesuai dengan system dan prosedur yang ditetapkan oleh 

Kementrian pendidikan nasional.  

e. Tenaga perencana pendidikan. Perencanaan pendidikan belumlah merupakan 

suatu ilmu yang bersifat berdiri sendiri, tetapi menggunakan berbagai unsure 

disiplin ilmu pengetahuan yang lain. Ditijau dari segi tugas, peencanaan 

pendidikan adalah semua petugas pendidikan mulai dari tingkat yang paling atas 

samapai dengan petugas pendidikan sebagai pelaksana dilapangan (kepala 

sekolah dan guru). Tugas tenaga  perencanaan pendidikan, diantaranya adalah: 

•  Menganalisis data pendidikan dan data lainnya yang diperlukan dalam 

penyusunan rencana; 

•  Menerjemahkan implikasi rencana ekonomi makro ke dalam sektor 

pendidikan; 

• Menganalisis proyeksi tenaga kerja nasional untuk seterusnya dikaitkan 

kepada lulusan atau output pendidikan menurut tingkat dan program 

studi; 

• Menggunakan rumus matematis dalam perhitungan tertentu, misalnya 

mempekirakan kebutuhan jangka pendek, jangka sedang, dan jangka 

panjang secara kuantitatif; 

• Menerjemahkan kebijaksanaan dalam suatu rencana yang operasional; 

• Menjabarkan suatu rencana pembangnan pendidikan ke dalam proyek-

proyek.  
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Oleh karena itu, seorang perencana pendidikan tidak akan mampu 

menguasai semua aspek yang diperlukan dalam proses perencanaan. Perencanaan 

pendidikan adalah suatu proses yang mempergunakan berbagai teknik, mulai dari 

perdataan (pengumpulan, pengenalan, dan analisis data), identifikasi dan analisis 

masalah dengan memakai indicator kuantitatif, penentuan prioritas dan alternative 

kebijaksanaan penanggulangan masalah. 

1.3 Identifikasi dan Pemecahan Masalah-Masalah yang Timbul dalam 

Perencanaan  Pengajaran  

    Masalah-masalah pokok yang sering dihadapi oleh seorang pendidik untuk 

menyusun suatu perencanaan pengajaran, yaitu sebagai berikut: 

1.  Perumusan Masalah 

   Bagi para pendidik yang sering menjadi suatu masalah adalah mengenai 

bagaimana meningkatkan relevansi pendidikan sehingga dapat dirasakan 

pentingnya suatu pendidkan untuk mencapai kemajuan. Namun demikian, suatu 

masalah tersebut timbul karena seseorang merasa tidak puas terhadap apa yang 

telah atau sedang terjadi, dan dia memandangnya sebagai sesuatu yang perlu 

diprioritaskan. Karena itu, perlu suatu penyelasaian atau pemecahan masalah 

dengan segera. Namun, hal itu dibutuhkan pengerahan sumber-sumber tertentu, 

seperti tenaga, biaya, waktu, dan sebagainya. Seberapa besar sumber yang 

disediakan untuk penyelasaian sesuatu maslah, sring dapat dianggap sebagai 

indikator tentang pentingnya suatu  masalah, atau menjadi ukuran seberapa 

pentingnya masalah tersebut dapat dipecahkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu 

prosedur dalam merumuskan suatu masalah yang tersaji dalam gambar dibawah 

ini. 
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Gambar 1.3 

Prosedur Perumusan Masalah 

 

 

 

 

 

Sumber: Oemar Hamalik, 2009 

Dari gambar diatas mengenai prosedur perumusan masalah dapat dilakukan 

sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi system yang merumuskan maslah 

input/output secara baik. Kedua, merumuskan masalah sebagai dua hal yang 

berbeda secara tajam antar keadaan yang nyata dengan keadaan yang diinginkan. 

Ketiga, berusaha menghitung nilai/harga yang kamu pergunakan sebagai tolok 

ukur bagi pemecahan yang berhasil.  

Pemecahan masalah yang berhubungan dengan perumusan maslah sebaiknya 

menggunakan pendekatan sistem. Prosedur pemecahan masalah melalui 

pendekatan sistem ini adalah sebagai berikut: 

a.  Merumuskan masalah. 

b.  Analitis (mencari alternatif-alternatif yang umum).  

c.  Melakukan Seleksi dan sintesis untuk menemukan pemecahan yang 

optimal. 

d.  Mencari implementasi tang dapat dikendalikan. 

e.  Mengevaluasi dan merevisi apabila diperlukan. 

2.  Kategori Masalah-Masalah Pengajaran 

  Dalam kategori masalah-masalah pengajaran ini terbagi kedalam tiga 

bentuk, yaitu jenis masalah, deskripsi masalah, dan berapa konsekuensinya. 

Bentuk kategori masalah-masalah pengajaran ini tersaji dalam tabel 2.1 dibawah 

ini. 
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Tabel 1.1 

Bentuk Kategori Masalah-Masalah Pengajaran 

 

Jenis Masalah Deskripsi Masalah Berapa Konsekuensinya 

Arah 
Tujuan tidak dipahami oleh 

siswa 

Para siswa mencoba 

menduga gurunya 

Evaluasi 
Prosedur evaluasi tidak dikenal 

oleh siswa 

Prosedur kenaikan dan 

pengujian tidak adil dan 

tidak memuaskan para siswa 

Isi dan urutan 
Isi pelajaran tidak jelas dan 

urutannya tidak logis 

Materi pelajaran dipandang 

tidak searsi dan tidak 

terorganisasi 

Metode 
Kurang mendorong dan tidak 

memajukan belajar 

Para siswa tidak bermotivasi 

dan tidak belajar 

Hambatan 

Sumber-sumber seperti 

keterampilan guru, kemampuan 

siswa, dan sumber-sumber 

sekolah tidak dikenal 

Guru dan siswa tidak mampu 

menggunakan sumber-

sumber yang tersedia 

    Sumber: Sjukma Sjam, dkk,  2010 

3.   Masalah-Masalah Arah atau Tujuan 

        Masalah yang berkaitan dengan arah atau tujuan bisanya berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang dikemukan oleh siswa terhadapa guru dikelas seperti, 

Apakah kita sedang belajar? Kiata belajar untuk apa? Apa yang harus kita 

perhatikan dalam kelas?. bentuk pertanyaan seperti itu mengindikasikan bahwa 

apa yang diberikan dan terima oleh siswa tidak relevan dengan tujua n. 
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4.   Masalah-Masalah Evaluasi 

Masalah yang berkaitan dengan evaluasi bisanya seputar prosedur 

evaluasi. Hal itu tampak pada beberapa pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana 

saya dapat mengetahui bahwa siswa sya belajar? Bagaimana saya mengetahui 

bahwa pelajaran saya dikerjakan oleh siswa? Bagian-bagian mana dari pelajaran 

saya yang perlu diubah dan caranya bagaimana?. Bentuk pertanyaan seperti itu 

merupakan seputar masalah yang berkaitan dengan evaluasi. 

5.  Masalah isi dan  urutan Pelajaran  

Guru menghadapai masalah isi dan urutan pelajaran jika guru tersebut 

gagal menyampaikan materi yang diharapkan oleh siswa. Dengan demikian apa 

yang telah guru sampaikan ternyata hasilnya berbeda dengan apa yang 

diharapkannya. Bentuk masalah seperti ini sering  menjadi pokok dalam masalah 

isi dan urutan pelajaran. Masalah ini juga dapat terjadi disebabkan sering para 

siswa merasa belum pernah mempelajari bahan yang telah disampaikan oleh guru. 

Hal itu berarti ada masalah dalam hal isi pelajaran da urutan bahan yang tidak 

logis atau sistematik. 

6.   Masalah metode  

Masalah yang berkaitan dengan masalah metode adalah sering terjadi 

pertentangan yang dilakukan oleh siswa terhadapa pelajaran yang diberikan oleh 

guru, atau bersikap acuh atau tidak acuh masuk ke kelas. ha itu berari ada 

masalah  mengenai metode mengajar yang digunakan oleh guru. Masalah yang 

berkaitan dengan metode memiliki dampak yang besar terhadap hasil belajar 

siswa. Maslah metode ini  dapat di pecahkan apabila guru segera melakukan 

analisis terhadap perubahan perilaku siswa terhadap metode yang diterapkan. 

7.   Masalah Hambatan 

Masalah yang berkaitan dengan masalah hambatan biasanya seputar 

bagaiman mendesain sistem instruksional. Untuk mendesain system instruksional 
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perlu diperhatikan tiga jenis sumber utama, yakni manusiawi, institusional, dan 

instruksional. Faktor manusiawi sering terbatas, misalnya guru kurang mampu 

atau kurang berminat, siswa kurang mengikuti pelajaran, siswa berbeda satu 

sama lain. Faktor institusional, misalnya terbatas ruangan kelas, ruangan praktek 

laboratorium, dan sebagainya. Masalah instruksional terbatas karena kurangnya 

alat-alat peraga. 

Setelah menguraikan masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan 

perencanaan pengajaran, sekarang kita menguraikan bentuk pemecahan masalah 

yang timbul berkenaan perencanaan pengajaran. Bentuk pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan perencaaan pengajaran ada 2 (dua) pendekatan yang gunakan, 

yakni sebagai berikut: 

a.  Pemecahan Masalah dengan Pendekatan Algoritmik 

Pemecahan masalah dengan pendekatan algoritmik dimaksudkan untuk 

mencapai hasil yang cermat. Kebaikan dari pendekatan ini adalah prosedur yang 

ditempuh cukup sederhana dan hanya menggunakan daftar cocok (check list) 

dengan alternatif menjawab “ya” atau “tidak”. Bentuk prosedur algoritmik tersaji 

dalam gambar 1.4 dibawah ini. 
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Gambar 1.4 

Prosedur Pendekatan Algoritmik Bagan Ya atau Tidak 

    Mulai  

 

 

  

Ya Tidak  

 

 

 

Tidak                                                                 Ya               Tidak 

 

 

    

Ya                    Ya                      

Tidak                    Ya                   Tidak 
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Apakah nilai pasar lebih besar 

dari harga biaya? 
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kurang 
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lus 

keuntungan 

(expences) 
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  Sumber: Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan 

Sistem, 2010 

b. Pemecahan Masalah dengan Pendekatan Heuristic 

Prosedur pemecahan masalah secara heuristik berdasarkan pada strategi 

umum, yang memperbaiki kesempatan datangnya suatu pemecahan kendati pun 

tidak menjamin tercapainya pemecahan yang benar-benar mantap. Strategi yang 

digunakan bertitik tolak dari pertanyaan sebagai sautu sistem organic inquiri 

(minta keternagan) yang teratur sesuai dengan tuntutan yang ada. Strukturnya 

bersifat longgar, tetapi tidak berbentuk linear. Penggunaan prosedur heuristic 

secara efisien bergantunng pada berikut ini. 

1.  Mengetahui hauristik atau prinsip-prinsip. 

2.  Menggunakannya untuk membentuk suatu model pemecahan yang mungkin 

disenangi. 

3.  Mengubah model bilamana perlu sesuai dengan pengalaman, sejalan dengan 

proses pemecahan    masalah yang berkesinambungan. 

Pemecahan masalah melalui pendekatan heuristic berdasarkan sejumlah 

pertnyaan kunsi, yang diajukan pada setiap tingkat/langkah/prosedur, yaitu 

analisis, sintesis, dan evaluasi. Bentuk atau cara dalam merangcang perencanaan 

pengajaran adalah sebagai berikut: 

 

1.4  Pokok-pokok dan Prinsip-Prinsip yang Mempengaruhi Penyusunan 

Perencanaan Pengajaran dan Ciri-Ciri Sistem Pengajaran 

Pokok-pokok yang dapat mempengaruhi dalam penyusunan perencanaan 

pengajaran, yakni: 

a. Seorang perencana harus benar-benar seorang guru yang berkompeten.  

b. Perencanaan pengajarann harus terencana dan merupakan suatu system. 

c. Perencanaan pengajaran benar-benar dapar merubah tingkah laku seseorang 

(dalam hal ini siswa/mahasiswa) menempatkan siswa dari status abilitas 

yang satu ke abilitas yang lain, berkat usaha belajar yang dilakukan. 
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          Menurut Bloom, perubahan status ini meliputi tiga dominan, yaitu: 

•  Cognitive 

•  Affective 

•  Psychomotor 

Prinsip-prinsip penyusunan perencanaan pengajaran, yakni: 

a. Tujuan yang hendak dicapai arus jelas. 

b. Sumber dan materi harus jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat. 

c.  Masing-masing komponen merupakan suatu system yang paling 

membantu dalam mencapai tujuan. 

d.  Proses yang ditempuh memungkinkan untuk melaksanakan suatu koreksi 

terhadap hasil belajar. 

e.  Proses perencanaan bersifat berulang-ulang dan saling berinteraksi satu 

dengan yang lain. 

f. Perencanaan dibuat sedemikian rupa hingga dapat berjalan dengan 

kegiatan lain dan bidang studi lain. 

g.   Karena setiap komponen saling berkaitan dan prosedur merupakan suatu 

sistem, maka dalam merubah suatu komponen haruslah sangat hati-hati 

sebab perubahan komponen dapat merubah proses. 

h.   Adanya koordinasi dengan kebutuhan lainnnya, seperti dengan tenaga, 

biaya, fasilitas, peralatan, dan waktu pelaksanaan rencana. 

i. Nilai hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.  

Ciri-ciri sisem pengajaran terdapat tiga ciri khas, yaitu: 

1. Rencana, penataan institusional, material, dan prosedur yang merupakan 

unsure system pengajaran sesuai dengan suatu rencana khusus, sehingga 

tidak mengambang. 

2. Saling ketergantungan (interdepent) unsure-unsur suatu system merupakan 

bagian yang koheren dalam  keseluruhan, masing-masing bagian bersifat 

esensial satu sama lain saling memberikan sumbangan tertentu. 

3. Tujuan, setiap sistem pengajaran memiliki tujuan tertentu. The goal is the 

purpose for which the system is designed. Cirri itu menjadi dasar 
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perbedaan antara system yang dibuat oleh  manusia dan system-sistem 

alami (natural). System yang dibuat oleh manusia, seperti system 

transportasi, system komunikasi, system pemerintahan, semuanya 

memiliki tujuan.  

 

RINGKASAN 

 

        Perencaan pengajaran mengandung pengertian: 

a. Persiapan atau perencaan suatu bentuk pengajaran. 

b. Suatu proses belajar mengajar. 

c. Hasil dari pengajaran sebagai tujuan akhir dari pengajaran. 

Pengertian pengajaran secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses 

yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, mengarahkan, dan membantu 

perserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Dalam kontek pengajaran, 

perencaaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, 

penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan, dan metode pengajaran, 

dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa 

tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Tujuan utama sistem pengajaran adalah pada siswa yang belajar. Tugas 

seorang perancang sistem adalah mengorganisasi orang, material, dan prosedur 

agar siswa belajar secara efisien. Karena itu, melalui proses mendesain sistem, si 

perancang membuat rancangan keputusan atas dasar pemberian kemudahan untuk 

mencapai tujuan sistem. 

 Pentingnya perencanaan pengajaran adalah karena ia merupakan suatu alat 

yang dapat membantu para pengelola pendidikan dan pengajaran untuk menjadi 

berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. selanjutnya pentingnya 

perencanaan dapat membantu, dan perencanaan itu harus dipakai dalam suatu 

kombinasi yang harmonis dengan alat-alat lainnya, misalnya pengawasan dan 

evaluasi dalam pelaksaan pembangunan pendidikan. 

Masalah-masalah pokok yang sering dihadapi oleh seorang pendidik untuk 

menyusun suatu perencanaan pengajaran, yaitu sebagai berikut: masalah 
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perumusan masaah, kategori masalah pengajaran, arah atau tujuan, evaluasi, isi 

dan urutan pengajaran, metode ,dan hambatan. Sedangkan pemecahan masalah 

yang berhubungan dengan masalah pokok ada dua pendekatan, yaitu pemecahan  

masalah dengan prosedur algoritmik dan pemecahan masalah dengan pendekatan 

heuristic.   

Pokok-pokok yang dapat mempengaruhi dalam penyusunan perencanaan 

pengajaran, yakni: 

a. Seorang perencana harus benar-benar seorang guru yang berkompeten.  

b. Perencanaan pengajarann harus terencana dan merupakan suatu system. 

c. Perencanaan pengajaran benar-benar dapar merubah tingkah laku seseorang 

(dalam hal ini siswa/mahasiswa) menempatkan siswa dari status abilitas 

yang satu ke abilitas yang lain, berkat usaha belajar yang dilakukan. 

            Prinsip-prinsip penyusunan perencanaan pengajaran, yakni: 

a. Tujuan yang hendak dicapai arus jelas. 

b.  Sumber dan materi harus jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat. 

c. Masing-masing komponen merupakan suatu system yang paling 

membantu dalam mencapai tujuan. 

d. Proses yang ditempuh memungkinkan untuk melaksanakan suatu koreksi 

terhadap hasil belajar. 

e. Proses perencanaan bersifat berulang-ulang dan saling berinteraksi satu 

dengan yang lain. 

f. Perencanaan dibuat sedemikian rupa hingga dapat berjalan dengan 

kegiatan lain dan bidang studi lain. 

g. Karena setiap komponen saling berkaitan dan prosedur merupakan suatu 

sistem, maka dalam merubah suatu komponen haruslah sangat hati-hati 

sebab perubahan komponen dapat merubah proses. 

h. Adanya koordinasi dengan kebutuhan lainnnya, seperti dengan tenaga, 

biaya, fasilitas, peralatan, dan waktu pelaksanaan rencana. 

i.  Nilai hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.  
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LATIHAN SOAL 

1. Jelaskan konsep dasar dan Pengertian Perencanaan Pengajaran yang 

dikemukakan oleh Abdul Majid! 

2. Uraikan tujuan, manfaat, fungsi, dan pentingnya perencanaan pengajaran 

dalam kegiatan pembelajaran!. 

3. Coba Anda gambarkan masalah-masalah pokok yang timbul dalam 

perencanaan pengajaran serta solusi  atau  pemecahan  yang dapat 

diberikan berkenaan dengan masalah  perencanaan pengajaran tersebut! 

4. Sebutkan dan jelaskan pokok-pokok, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri  dalam 

penyusuanan perencanaan pengajaran secara sistematis dan aplikatif! 
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BAB 2 

TEORI BELAJAR MENGAJAR DAN PRINSIP-PRINSIPNYA 

 

PENDAHULUAN 

 Dalam kehidupan sehari-hari banyak kegiatan yang merupakan “gejala 

belajar”, kegiatan yang belum dapat dilakukan, dicoba untuk melakukannya, 

mengadakan komunikasi satu sama lain berprilaku yang baik dan ini sering 

dinamakan dengan belajar. Belajar ada secara langsung maupun tidak langsung. 

Ada gejala belajar dalam usaha memperoleh kemampuan dimana sebelumnya 

kemampuan tersebut belum ada, namun lama kelamaan terjadi suatu proses 

perubahan dari yang belum tahu kea rah sudah tahu, yang belum mampu kea rah 

yang mampu.  

 Semakin banyak kemampuan yang diperoleh yang kelak menjadi milik 

pribadi, makin banyak pula perubahan yang telah dialami. Semua kemampuan 

yang diperoleh tersebut dapat digolongkan menjadi kemampuan kognitif, yang 

meliputi pengetahuan dan pemahaman, pengetahuan sensomotorik yang meliputi 

keterampilan, kemampuan dinamik afektif yang meliputi sikap dan nilai yang 

meresapi prilaku dan tindakan.  

Semua perubahan tersebut merupakan suatu hasil belajar dan 

mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tinkah lakunya. Nana Sudjana 

mengemukakan bahwa” belajar adalah suatu proses yang ditandai adanya 

perubahan pada diri seseorang”. 

Salah satu hal yang memegang peranan penting bagi keberhasilan 

pengajaran adalah proses pelaksanaan pengajaran dan pelaksanaan pengajaran 

yang baik sangat dipengaruhi oleh perencanaan. Pengajaran di artikan sebagai 

interaksi antara guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar merupakan dua 

hal yang berbeda, tetapi membentuk satu kesatuan. Belajar merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh siswa, sementara belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

guru. 
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KOMPETENSI  

1. Mahasiswa mampu Mendeskripsikan pengertian belajar dan mengajar. 

2. Mahasiswa mampu Menyebutkan jenis-jenis belajar. 

3. Mahasiswa mampu Mengemukakan teori belajar dan teori mengajar. 

4. Mahasiswa mampu Menjelaskan prisnip-prinsip belajar dan mengajar. 

5. Mahasiswa mampu Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

belajar mengajar. 

 

MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

White board, Spidol, Chart dan LCD 

 

SUMBER PEMBELAJARAN 

Buku referensi, Jurnal ilmiah dan Internet 
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2.1 Pengertian Belajar 

Ada beberapa pakar mengemukakan pengertian mengenai belajar, di 

antaranya: 

1. W.H Burton (The Guidance of Learning Activites, 1984) 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku pada diri individu berkat 

adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan 

lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

2. Ernest R. Hilgard (Introduction to Psychology) 

Belajar adalah suatu proses perubahan kegiatan, reaksi terhadap 

lingkungan. 

3. H.C. Witherington (Educational Psychology) 

Belajar merupakan suatu perubahan di dalam kepribadian yang 

menyatakan diri sebagai pola baru dari reaksi berupa kecakapan, sikap, 

kebiasaan kepribadian atau suatu pengertian. 

4. Gage Berlinger 

Suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai 

akibat dari pengalaman. 

5. Harold Spears 

Learning is to observe, to read, to imitate, to try something them 

selves, to listen, to follow direction. 

Belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu pada 

dirinya sendiri, mendengar dan mengikuti aturan. 

6. Singer (1968) 

Belajar adalah perubahan perilaku yang relative tetap yang disebabkan 

praktek atau pengalaman yang sampai dalam situasi tertentu. 

 Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu aktivitas mental atau prilaku yang berlangsung dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan konstan. 
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 Berikut ini ada beberapa pakar yang mengemukakan pengertian menenai 

mengajar, di antaranya: 

1. L. Crow and Crow menjelaskan bahwa mengajar adalah menyerahkan 

kebudayaan yang berupa pengalaman, keterampilan, tradisi kepada 

anak didik atau generasi penerus (pendapat lama). Dalam definisi ini 

ada kesan bahwa aktivitas terletak pada pengajar. Para siswa seolah-

olah hanya bersikap pasif dan menerima saja yang mereka berikan, 

tanpa ada pertanyaan atau keluhan apa saja walaupun mereka 

sebenarnya sama sekali tidak paham informasi yang disampaikan. 

2. Prof. Dr De Queluy dan Prof. Gazali. MA mengatakan bahwa 

mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan 

cara paling singkat dan cepat. System mengajar ini menuntut efisiensi, 

cepat dapat menerima bahan oleh pembelajar. Pengajar dalam hal ini 

kurang peduli akan perbedaan kemampuan siswa dan kesiapan 

menerima apa yang di dengar (pendapat lama). 

3. Alvin W. Howard berpendapat bahwa mengajar adalah suatu aktivitas 

untuk menolong, membimbing seseorang, mengarahkan agar dapat 

memperoleh keterampilan yang positif, gagasan, sikap, harapan-

harapan, penghargaan dan pengetahuan. Dalam hal mengajar, guru 

harus berusaha mengembangkan perilaku yang baik. Ini semua bias 

berlangsung jika guru selalu berpegang pada tujuan mengajar itu 

sendiri (pendapat baru). 

4. P. W J Nababan mengatakan bahwa pembelajaran bahasa adalah usaha 

pengajar dan lembaga untuk membantu orang belajar. Dalam definisi 

ini menjadi pusat perhatian adalah belajar dan semua kegiatan pengajar 

dan materi pelajaran yang memungkinkan dan mebantu kegiatan 

belajar di sebut kemudahan (fasilitation). Proses dan hasil usaha seperti 

ini oleh banyak orang cenderung disebut pembelajaran daripada 

pengajaran. Jika seseorang belajar, tentu ada yang dipelajarinya, maka 

dalam hal ini belajar bahasa yang dipelajari adalah suatu keterampilan 

menggunakan unsur-unsur bahasa untuk berkomunikasi. 
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2.2 Jenis-jenis Belajar  

Secara umum jenis-jenis belajar dalam dunia pendidikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran pemecahan masalah, jenis pembelajaran ini memerlukan 

penyelesaian dengan berfikir. Tujuannya untuk memperoleh 

kemampuan berfikir dan keterampilan memecahkan masalah 

(kognitif). 

2. Pembelajaran fakta, informasi dan pengetahuan. Jenis pembelajaran ini 

digunakan untuk mengenal dengan melihat fakt, informasi atau 

pengetahuan. Bentuk pembelajaran ini mementingkan latihan-latihan, 

hafalan, pengertian dan teknik-teknik tertentu. 

3. Pembelajaran sikap. Jenis pembelajaran ini dilaksanakan dengan 

berbagai cara untuk mengetahui sesuatu dan merealisasi sikap. 

Pembelajaran sikap termasuk pembelajaran moral dan nilai dengan 

cara dentifikasi interaksi kelompok, interaksi antar individu dan 

komunikasi. Kadang-kadang dalam interaksi dan komunikasi di 

pembelajaran sikap merupakan dinamika secara normative, berbuat 

menyikapi sesuatu yang dihadapkan pada saat-saat tertentu. 

4. Pembelajaran cara atau metode. Jenis pembelajaran ini mengutamakan 

cara/metode/teknik tertentu untuk keperluan-keperluan yang 

berhubungan dengan keteampilan maupun pengetahuan tertentu. 

5. Pembelajaran transfer. Jenis pembelajaran ini digunakan bagi 

seseorang yang akan memindahkan suatu konsep, prinsip yang telah 

dipelajari ke bidang lain. 

6. Pembelajaran apresiasi. Jenis pembelajaran ini untuk memperoleh atau 

mengembangkan apresiasi atas hasil atau karya-karya tertentu. 

Pembelajaran apresiasi membutuhkan penghayatan dan perasaan yang 

mendalam. 
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Selanjutnya dikemukakan jenis dan bentuk belajar dari beberapa pakar, 

yaitu: 

1) Menurut A. De Block 

Dalam menyusun sistematikanya, A. De Blok menggunakan aspek-

aspek kepribadian dalam ilmu psikologi. Di antaranya aspek kognitif yang 

mencakup pengetahuan dan berbagai kemahiran intelektual; aspek 

dinamik-afektif yang mencakup perasaan, minat, motivasi, sikap kehendak 

dan nilai. Aspek-aspek tersebut mendasari sistematisasi “fungsi-fungsi 

psikis” yaitu cara khas manusia menghadapi lingkungan hidup orang, 

benda dan kejadian persitiwa. Fungsi sensorik dan motorik saling 

berkaitan erat dan kerap dipandang sebagai dua komponen dalam satu 

aspek kepribadian. Namun, dalam sistematika bentuk-bentuk belajar yang 

disusun oleh A. De Block, fungsi dinamik dan fungsi afektif dipandang 

sebagai fungsi tersendiri, biarpun tidak terlepas yang satu dari yang lain. 

2) Menurut C. Van Parreren 

Pengarang ini menaruh banyak perhatian pada variasi bentuk atau 

jenis belajar, misalnya orang A, B dan C diberi tugas untuk menghafal 

deretan bilangan setelah, beberapa waktu, ketiga orang itu dapat 

memproduksikan deretan bilangan itu dalam urutan yang tepat. 

3) Menurut Robert M. Gagne 

Mula-mula, R. Gagne menyusun suatu sistematika untuk bentuk 

belajar yang mencakup pula ke empat tipe dasar belajar yang telah dibahas 

sebelumnya. sistematika tersebut dikenal dengan nama “Delapan Tipe 

Belajar”. Dalam sistematika tersebut perhatian dipusatkan pada hasil 

belajar yang diperoleh, dan bukan pada proses belajar yang dilalui orang 

untuk sampai pada hasil belajar. Di samping itu, R. Gagne mencoba 

menempatkan ke delapan tipe belajar itu dalam suatu urutan hierarkis, 

yaitu disusun sistematika yang di dalamnya tipe belajar yang satu menjadi 
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landasan bagi tipe belajar berikutnya. Ini berarti bahwa tipe belajar yang 

satu harus dikuasai lebih dahulu, sebelum orang mampu belajar tipe 

belajar yang berikutnya.  

Sistematika “Delapan Tipe Belajar”. Sebagaimana dikemukakan di 

atas, sistematika ini mencakup ke empat tipe belajar yang tealah 

dikemukakan oleh R. Gagne, berdasarkan tinjauan terhadap hasil 

penelitian oleh sejumlah ahli psikologi. Adapun penjelasan pada masing-

masing tipe belajar adalah sebagai berikut: 

1)  Signal Learning 

Belajar Signal atau pembelajaran dengan tanda adalah bentuk 

umum dari prilaku reflektif, pembelajaran dengan tanda ini terjadi 

jika terdapat dua perangsang secara berdekatan diberikan secara 

bersama-sama. Misalnya respon trehadap kecelakaan di jalan. 

2) Stimulus-Respon Learning (-S-R) 

Gerakan-gerakan urat syaraf yang tepat dalam merespon 

perangsang yang khas dapat membedakan perangsang yang lain. 

Misalnya respon terhadap perintah kemari, larilah, duduklah 

dengan cepat dikerjakan. 

3) Alodar Chaim Learning 

Pembelajaran memisahkan dan merangkaikan/mengkombinasikan 

dua atau lebih respon motorik untuk mengembangkan kecakapan 

yang lebih komplek. Misalnya, belajar mengetik dengan menekan 

huruf-huruf mesin ketik untuk menyusun kalimat tanpa kesalahan. 

4) Verbal Chain Learning 

Pembelajaran memisahkan dan merangkaikan dua atau lebih 

respon verbal (kecakapan kata) dalam bentuk hubungan dua kata 
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atau kalimat. Contoh, kata “Rumah” dan “sakit”. Rumah sakit 

berarti hospital, tapi kalau dirangkai dalam kalimat adikku tidur di 

rumah karena sakit, maka akan memiliki makna yang lain. 

5) Multiple discrimination Learning 

Pembelajaran membedakan stimulus yang spesifik dengan stimulus 

yang lain. Contohnya, membedakan sapai dengan kerbau, 

membedakan mobil Honda civic dengan Honda life. 

6) Consept Learning 

Pembelajaran konsep untuk memperoleh suatu konsep dengan jalan 

mengenal perbedaan secara pasti antara suatu objek dengan objek 

yang lain. Contoh pembelajaran konsep “binatang rephil”, 

“binatang mamalia”. 

7) Rule Learning 

Pembelajaran ini merupakan hubungan dua konsep atau lebih 

sehingga disebut penggabungan dua konsep. Contoh; konsep meja, 

kamar, makan, maka jika digabungkan kita akan memperoleh meja 

tulis, kamar mandi dan makan pagi. 

8) Problem Solving Leaning 

Pembelajaran system problem solving merupakan bentuk tertinggi 

dari proses belajar. Dengan pembelajaran ini siswa diajak berpikir 

secara kompleks dengan membatasi masalah, merumuskan 

anggaran dasar (hipotesis), membuktikan hipotesis dan 

menyelesiakan pemecahan masalah. 

Contohnya, mengapa kesejahteraan keluarga itu penting bagi anak-

anak! 
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2.3 Teori Belajar dan Teori Mengajar 

2.3.1 Teori Belajar 

Membicarakan masalah belajar ialah membicarakan sosok 

manusia. Berarti bahwa ada beberapa ranah yang harus mendapat 

perhatian, ranah-ranah tersebut adalah ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor, manusia sebagai mahluk yang dapat berpikir sangat berbeda 

dengan binatang. Binatang dapat juga diberi pelajaran, namun tidak 

menggunakan pikiran dan akal budi.  

Sebagaimana percobaan yang pernah dilakukan oleh Ivan 

Petrovich Pavlov (Rusia) yang melatih anjingnya untuk mengeluarkan air 

liur karena artikulus yang dikaitkan dengan makanan yang disajikan. 

Proses belajar ini terdiri atas pembentukan asosiasi (pembentukan 

hubungan antara gagasan ingatan atau kegiatan panca indera) dengan 

makanan. 

Proses belajar yang digambarkan oleh Pavlov terdiri atas 

pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon refleksif. Ada beberapa 

teori belajar yang dapat dikemukakan, yaitu sebagai berikut: 

1. Teori Psikologi Klasik Tentang Belajar 

Bahwa, manusia terdiri dari jiwa dan badan atau zat, badan adalah 

obyek yang sampai ke alat indra, sedangkan jiwa adalah suatu realita 

yang non material yang terdapat di dalam badan, berpikir, merasa serta 

bertanggung jawab. Sementara itu, zat sifatnya terbatas dan bukan 

suatu keseluruhan realita, melainkan berkenaan dengan proses materiil. 

2. Teori Psikologi Daya dan Belajar 

Jiwa manusia terdiri dari berbagai daya, mengingat, berpikir, 

merasakan dan lain-lain. Setiap orang memiliki semua daya tersebut, 

dan agar daya tersebut berkembang maka perlu dilatih sehingga dapat 
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berfungsi. Apabila suatu daya dapat dilatih, maka secara tidak 

langsung akan mempengaruhi daya-daya yang lain. 

3. Teori Psikologi Mental State 

Teori ini berpangkal pada psikologi asosiasi yang dikembangkan oleh 

J. Herbert yang pada prinsipnya jiwa manusia terdiri dari kesan atau 

tanggapan yang masuk dari penginderaan. Tambah kuat asosiasi maka 

tambah lama kesan itu tinggal di dalam jiwa. Dan apabila kesan itu 

lemah maka akan lebih mudah lupa. 

4. Teori Psikologi Behaviorisme dan Belajar 

Behaviorisme adalah suatu studi tentang kelakuan manusia. Belajar 

ditafsirkan sebagai latihan pembentukan hubungan antara stimulus dan 

respon. Dan hubungan tersebut menimbulkan kebiasaan-kebiasaan 

otomatis pada belajar. Jadi pada dasarnya kelakuan anak adalah terdiri 

atas respon tertentu terhadap stimulus tertentu. 

5. Teori Conectionisme dan Hukum-hukum Belajar 

Teori ini mempunyai doktrin pokok, yakni hubungan antara stimulus 

dan respon, asosiasi dibuat antara kesan pengadaan dan dorongan 

untuk berbuat. 

6. Teori Psikologi Gestalt tentang Belajar 

Psikologi ini juga disebut psikologi organism. Menurut aliran ini jiwa 

manusia adalah sesuatu keseluruhan yang berstruktur. Dan setiap 

unsure berada dalam setiap keseluruhan menurut struktur tertentu yang 

saling berinteraksi. 

7. Teori Psikologi Field Theory tentang Belajar 

a. Belajar dimulai dari suatu keseluruhan. Belajar dimulai dari suatu 

unit menuju hal-hal yang sederhana. 
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b. Keseluruhan makna kepada bagian-bagian yang terdapat dalam 

suatu keseluruhan. 

c. Individual bagian-bagian dari suatu keseluruhan. Bagian dilihat 

dalam hubungan fungsional dengan keseluruhan. 

d. Siswa belajar dengan menggunakan pemahaman. 

2.3.2 Teori Mengajar 

Mengajar adalah tindak atau perbuatan seseorang menyampaikan 

pelajaran dengan maksud membuat anak didik paham akan tujuan ia 

belajar. Hamper setiap orang tertarik akan tugas ini, akan tetapi tidak 

semua guru berhasil dalam tugas ini. Jika profesinya berbeda dengan apa 

yang dilakukan, biasanya terjadi kegagalan. 

Ada banyak macam mengajar dengan baik. Konsep baik ini jika 

diterapkan dalam pembelajaran akan timbul pertanyaan”apa yang baik” 

dan “baik untuk siapa”. Dalam mengajar dikenal beberapa bermacam-

macam interaksi dalam proses belajar mengajar. Proses interaksi tersebut 

dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan berbahasa. Berikut ada 

beberapa penjelasan tentang mengajar. 

1. Definisi Lama Mengajar  

Mengajar adalah penyerahan kebudayaan berupa kecakapan kepada 

anak didik atau usaha mewariskan kebudayaan masyarakat pada 

generasi berikut sebagai generasi penerus. 

2. Menurut Prof Dr. De Queluy dan Prof. Gazali. MA 

Mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan 

cara paling singkat dan tepat. 

3. Beberapa definisi mengajar Menurut Prof. Dr. Oemar Hamalik dalam 

bukunya“proses belajar mengajar” 
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a. Mengajar adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi muda        

melalui lembaga pendidikan sekolah.  

b. Mengajar adalah kegiatan mempersiapkan siswa untuk menjadi 

warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan masyarakat. 

4. Menurut G. E. Olsen 

Mengajar adalah suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan 

masyarakat sehari-hari. 

Kesimpulan: 

 Mengajar adalah suatu proses kegiatan bimbingan dalam 

menanamkan suatu ilmu kepada peserta didik agar berguna dalam 

kehidupan mereka. 

 

2.4 Prinsip-prinsip Proses Belajar Mengajar 

2.4.1 Prinsip-prinsip Belajar 

Banyak teori dan prinsip belajar yang dikemukakan oleh ahli yang satu 

dengan yang lain memiliki persamaan dan perbedaan. Dari beberapa 

prinsip belajar tersebut terdapat beberapa prinsip yang berlaku umum yang 

dapat kita pakai sebagai dasar dalam upaya pembelajaran baik bagi siswa 

yang perlu meningkatkan upaya belajarnya mupun bagi guru dalam upaya 

meningkatkan mengajarnya. Berikut ini dikemukakan beberapa prinsip 

belajar yaitu: 

1) Perhatian dan Motivasi 

Perhatian akan dapat timbul bagi siswa apabila bahan pelajaran sesuai 

dengan kebutuhan-kebutuhan, maka akan timbul pula motivasi untuk 

mempelajari bahan tersebut. Apalagi kalai diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari akan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. 
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2) Keaktifan 

Siswa adalah mahluk yang aktif. Belajar hanya mungkin terjadi apabila 

siswa aktif mengalami sendiri kejadian dan pengalaman. Belajar 

menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa, baik untuk dirinya 

sendiri dan inisiatif harus datang dari dari siswa sendiri, sedangkan 

guru hanya membimbing dan mengarahkan dalam proses belajar, ada 

penampilan keaktifan siswa. Keaktifan siswa ini beraneka ragam 

bentuknya, ada kegiatan fisik dan kegiatan psikhis, misalnya membaca, 

menulis, mendengar, berlatih keterampilan dan lain-lain. Kemudian 

menggunakan pengalaman yang dimiliki dalam memecahkan masalah, 

membandingkan konsep dan menyimpulkan percobaan-percobaan. 

3) Keterlibatan Langsung, Mengalami Sendiri, Berpengalaman 

Belajar sebaiknya dialami sendiri melalui perbuatan langsung. Belajar 

harus dilakukan siswa secara aktif, baik individual maupun kelompok 

dengan cara memecahkan  masalah. Guru sebagai pembimbing dan 

fasilitator. Keterlibatan siswa juga dalam keterlibatan mental 

emosional, bukan fisik saja, juga keterlibatan kognitif, afektif dan 

psikomotor. 

4) Pengalaman 

Dalam belajar perlu pengalaman dan ini ada pada teori psikologi daya 

yang mengemukakan tentang belajar yaitu: melatih daya-daya yang 

ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamati, menanggapi, 

mengingat, menghayal, merasakan berfikir dan lainnya. 
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Dengan mengadakan pengulangan, daya-daya tersebut akan 

berkembang, daya itu dilatih dengan cara pengulanagan dan lama-lama 

akan menjadi sempurna. 

 

5) Tantangan  

Dalam situasi belajar siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin 

dicapai. Dalam usaha untuk mencapai tujuan, selalu ada hambatan, 

kendala yang merupakan tantangan  yang dihadapi, utamanya dalam 

mempelajari bahan-bahan belajar. Apabila satu hambatan telah teratasi, 

ada kendala lain dan ini akan memasuki medan (lingkup) yang baru. 

Pada diri anak aharus ditimbulkan motif yang kuat untuk mengatasi 

hambatan-hambatan dengan memberi bahan belajar yang dapat 

membuat siswa tertantang dengan bahan tersebut, membuat siswa 

bergairah untuk mengatasinya dan tertantang untuk mempelajarinya. 

6) Balikan 

Seorang siswa akan lebih bersemangat apabila mengetahui dan 

mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baikmerupakan balikan yang 

menyenangkan. Ini akan berpengaruh baik bagi usaha belajar 

selanjutnya.  

Penguatan yang menyenangkan dapat mendorong belajar siswa. Yang 

negative penguatan yang tidak menyenangkan berpengaruh pada nilai 

buruk, bayangan tidak naik kelas maka timbul dorongan belajar untuk 

naik kelas. 

7) Perbedaan Individu 

Tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan lainnya. Umpamanya 

karakteristik fisik dan psikhis, kepribadian dan sifat-sifatnya. 
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Perbedaan ini membawa pengaruh pada cara dan hasil belajar siswa 

guru harus jeli memperhatikan perbedaan ini agar proses belajar 

mengajar dapat diterima oleh semua pihak (siswa). Kemampuan 

berebda juga kebiasaan yang berbeda, IQ berbeda. Perbedaan dalam 

satu kelas ini dapat di atasi dengan menggunakan strategi belajar 

mengajar yang bervariasi, menggunakan media instruksional akan 

membantu melayani perbedaan-perbedaan siswa dalam cara belajar 

dan berpengaruh pada hasil belajar. Cara lain dengan member 

tambahan pelajaran atau tambahan pengajaran pada siswa yang pandai 

juga memberi bimbingan penyuluhan bagi anak-anak yang kurang 

pandai, memberi tugas-tugas dan lainnya. 

2.4.2 Prinsip-prinsip Mengajar 

Ada beberapa prinsip mengajar yang perlu diketahui agar proses belajar 

mengajar berjalan dengan baik.  

I.L Mursell, pakar pendidikan mengajukan prinsip mengajar, yaitu: 

1) Prinsip Konteks (hubungan) 

Ada hubungan antara materi yang lalu dengan materi sekarang. Ada 

hubungan materi yang satu dengan materi pelajaran yang lain, maka 

guru harus dapat menghubungkan hal-hal tersebut dapat supaya lebih 

jelas dan mudah. 

2) Prinsip Focus 

Ada pemusatan perhatian pada objek tertentu hingga siswa 

menemukan isi pokok pelajaran dan tidak menyebar. 

3) Prinsip Individualis 
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Bahwa setiap siswa mempeunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeda-beda 

kemampuannya. Guru harus dapat menyesuaikan materi dengan 

kemampuan yang heterogen tersebut. 

4) Prinsip Sosialisasi 

Kondisi social juga mempengaruhi proses belajar mengajar. Rasa 

social dikembangkan dalam kerja kelompok, namun dibatasi dalam 

ujian. 

5) Prinsip Segmen/urutan Pelajaran/Materi pelajaran 

Materi pelajaran harus berurutan dari yang mudah ke yang sulit, dari 

yang lingkup terbatas ke yang meluas, dari yang sederhana ke yang 

kompleks dan semakin kaya dengan pengalaman. 

6) Prinsip Pemilihan Bahan 

Bahan yang akan diajarkan harus dipilih sesuai dengan kurikulum dan 

tujuan pengajaran. Apa yang harus diajar? Apa dasar pemilihan, berapa 

banyak yang diberikan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab 

oleh guru denagan mempelajari kurikulum local dan nasional. 

7) Prinsip Evaluasi 

Setiap tindakan perlu dievaluasi. Prinsip penilaian bisa dilakukan 

secara terbuka. Prinsip evaluasi penting untk guru guna mengetahui 

pelaksanaan program terpenuhi atau tidak. Untuk siswa apakah 

pelajaran dapat diserap siswa atau tidak. 

8) Prinsip Motivasi 

Ada dorongan daya batin. Seseorang berminat melakukan sesuatu 

berarti telah tumbuh motif pada dirinya untk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu. 
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2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Belajar Mengajar 

Suatu proses pada hakikatnya dinamakan suatu pengolahan, suatu 

perencanaan. Faktor-faktor yang diproses ada bermacam-macam, ada faktor 

ekstrinstik dan faktor instrinsik sifatnya. Pada diagram di bawah ini dapat dilihat 

masukan dan keluaran setelah terjadi proses belajar mengajar. 

 

Gambar 2.1 

 

 

 

Masukan Keluaran 

 Kasar 

 

 

 

  

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar tersebut ada 

faktor dari luar (ekstrinstik) dan faktor dari dalam instrinstik. Untuk memperoleh 

hasil belajar mengajar yang baik, perlu proses belajar mengajar yang sistematis 

dengan memperhatikan unsure-unsur dalam proses belajar mengajar yang 

sekaligus merupakan langkah-langkah proses belajar mengajar. 

 Pada gambar 2.2 berikut diperlihatkan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi proses belajar mengajar. 

 

 

 

Masukan Lingkungan 

Proses 

Proses Belajar Mengajar 

Masukan Instrumental 
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Gambar.2.2 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor 

Ekstrinsik 

Instrinsik 

Lingkungan 
- Alami 

-  Sosial 

Instrumental 

- Kurikulum 

-  Program 

- Sarana & Fasilitas 

- Guru 

Fisiologis 

Psikologis 

- Fisiologis umuum 

-  Kondisi panca indera 

- Minat 

-  Kecerdasan 

- Motivasi 

- Kemampuan Kognitif 
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RINGKASAN 

 

 Dalam tingkah laku manusia terdapat sejumlah aspek, yaitu pengetahuan, 

pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan social, 

jasmani, etis dan sikap. Semua ini dapat dikembangkan melalui proses belajar 

mengajar, dalam kegiatan belajar yang efektif dapat dipengaruhi oleh faktor 

kondisional yang ada.  

 Belajar memerlukan latihan sehingga nanti akan terjadi perubahan-

perubahan dalam diri siswa, yaitu mrliputi kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotor. Perubahan-perubahan kemampuan terjadi melalui jenis belajar 

seperti, pembelajaran pemecahan masalah, pembelajaran sikap, adanya informasi 

dan fakta, pembelajaran transfer. 

 Jenis-jenis pembelajaran tersebut direalisasikan dalam bentuk belajar yang 

disusun secara sistematika. Manusia sebagai mahluk yang dapat berpikir dan 

dapat dikembangkan untuk mendapatkan perhatian melalui teori-teori belajar dan 

teori-teori mengajar. Teori-teori tersebut akan banyak mempengaruhi pshycologi, 

sedangkan teori mengajar adalah kegiatan, tindakan yang dilakukan oeleh 

seseorang dengan maksud membuat anak didik paham akan tujuannya belajar. 

 Dalam proses belajar mengajar diperlukan prinsip yang dapat dipakai 

sebagai dasar dalam upaya pembelajaran baik bagi siswa yang perlu 

meningkatkan upaya belajarnya mauun bagi guru dalam upaya meningkatkan 

mengajarnya. 
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 Tidak boleh dilupakan pula bahwa dalam proses belajar mengajar ada 

faktor-faktor yang dapat mempegaruhi hasil belajar dari prose itu, yaitu faktor 

yang datang dari dalam maupun faktor yang datangnya dari luar. 

 

 

 

 

 

LATIHAN SOAL 

1. Belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam 

ineraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan. Bagaimana 

menurut Anda! 

2. Sebutkan dan jelaskan delapan tipe belajar menurut Robert M. Gangne! 

3. Coba anda kemukakan pengertian mengajar Menurut Prof Dr. De Queluy dan 

Prof. Gazali. MA serta Prof. Dr. Oemar Hamalik! 

4. Dalam proses belajar mengajar, guru harus mengetahui prinsip individualities 

dan sosialisasi, mengapa! 

5. Untuk memperoleh keberhasilan dalam mengajar harus diketahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Coba Anda jelaskan! 
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BAB 3 

TUJUAN PENDIDIKAN DAN KURIKULUM 

 

PENDAHULUAN 

 Kurikulum sebagai rancangan, desain dengan segala bentuk materi, 

pelaksana, fasilitas dan sebagainya yang mampu membentuk dan mencetak 

generasi atau sumber daya manusia yang sesuai dengan cita-cita atau tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan peran penting kurikulum demi 

kemajuan bangsa. Akan tetapi, konsep atau sketsa kurikulum yang ideal tanpa 

didukung oleh pelaksana yang handal dan segala fasilitas yang memadai tentu 

tidak akan berarti dalam menghasilkan kualitas yang sesuai dengan harapan. 

 Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan 

nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 

1975, 1984, 1994 dan 2004, 2006 serta yang terbaru adalah kurikulum 2013. 

Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan 

system politik, social budaya, ekonomi dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan 

bernegara. 

 Menurut pengertian modern, kurikulum meliputi segala aspek kehidupan 

dan lapangan hidup manusia dalam masyarakat modern dapat dimasukkan ke 

dalam tanggung jawab sekolah, yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan 

pribadi siswa serta memberi sumbangan untuk memperbaiki kehidupan 

masyarakat. 

 Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka kurikulum sekolah 

diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan harus sejalan 

dengan tuntutan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah dan 

rakyat Indonesia.   

Kurikulum sebagai perangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan 

secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. 
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Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu 

pancasila dan UUD 1945, perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan 

pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. 

 

KOMPETENSI  

1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep kurikulum dihubungkan dengan tujuan 

pendidikan nasional. 

2. Mahasiswa dapat menggambarkan hubungan antara tujuan institusional, 

kurikuler dan instruksional dengan tujuan pendidikan nasional. 

3. Mahasiswa dapat membedakan kurikulum 1975, kurikulum 1994,  kurikulum 

2004, kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 

4. Mahasiswa dapat menggambarkan perkembangan kurikulum di Indonesia 

hingga saat ini! 

 

MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

White board, Spidol, Chart dan LCD 

 

SUMBER PEMBELAJARAN 

Buku referensi, Jurnal ilmiah dan Internet 
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3.1 Tujuan Pendidikan Nasional 

 Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah Negara 

Pancasila diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang 

berjiwa pancasila; manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, manusia yang 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kreativitas dan tanggung 

jawab, bersifat demokratis, penuh tenggang rasa, berbudi pekerti luhur, cinta 

bangsa dan sesama manusia, sesuai dengan ketentuan yang termasuk di dalam 

Undang-Undang Dasar 1945. 

 Dalam Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

nasional, dinyatakan: 

“Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indoensia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.” 

 Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah 

digariskan pemerintah, harus melalui tahapan-tahapan tujuan pendidikan yang 

menjadi tanggung jawab sekolah dalam melaksanakan dan mengembangkan 

kurikulum. 

1) Tujuan pendidikan nasional, yaitu tujuan pendidikan seperti yang telah 

digariskan di dalam UUD 1945, dituangkan pula dalam undang-

undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan 

diperjelas lagi dalam GBHN. Tujuan pendidikan nasional ini 

merupakan dasar dan pedoman bagi semua lembaga pendidikan dari 

mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. 

2) Tujuan Institusional, yaitu tujuan pendidikan yang disesuaikan dengan 

jenis dan tingkatan sekolah masing-masing. Tujuan institusional ini 

tercantum di dalam kurikulum sekolah atau lembaga pendidikan, dan 

menggambarkan secara umum hasil anak didik (manusia) yang 

bagaimanakah yang harus dicapai setelah menyelesaikan belajarnya di 

sekolah atau lembaga tersebut. 
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3) Tujuan Kurikuler, yaitu tujuan kurikuler sekolah yang telah dirinci 

menurut bidang studi, mata pelajaran atau kelompok. Meskipun tujuan 

institusional sekolah yang sejenis itu sama, tiap bidang studi 

mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda. 

4) Tujuan Instruksional, yaitu tujuan yang dirumuskan dari bahan 

pelajarn, topic, atau subtopik yang akan diajarkan oleh guru. Dengan 

merumuskan dan mengetahui tujuan instruksional itu sebelum 

mengajar, guru dapat membayankan hasil tingkah laku (behavioral 

objectives) apa yang seharusnya dicapai murid setelah melakukan 

kegiatan belajar tertentu, disamping alat evaluasi belajar, metode 

pengajaran serta kegiatan-kegiatan belajar yang sesuai untuk mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan.  

 

 

3.2 Perkembangan Kurikulum di Indonesia 

3.2.1 Pengertian Kurikulum 

Kurikulum merupakan alat pendidikan dan pengajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan dan pengajaran. Oleh sebab itu komponen kurikulum ini sangat 

penting diketahui dalam dalam rangka penyusunan rencana pengajaran. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelehggara kegiatan pembelejar untuk menycapai tujuan pendidikan tertentu. 

Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serts kesesuain dengan 

keikhlasan, kondisi dan potensi daerah satuan pendidikan dan peserta didik.oleh 

sebab itu klurikulum disusun oleh satuan penidikan untuk memungkinkan 

penyesuain program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di 

daerah. 
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3.2.2 Asas Kurikulum 

 Setiap kurikulum pada pelaksanaannya didasarkan atas asas-asas tertentu, 

sebagai berikut: 

1. Asas filosofis yang pada hakikatnya menentukan tujuan umum 

pendidikan  yang sesuai dengan filsafat Negara. 

2. Asas sosiologis yang memberikan dasar untuk menentukan apa yang 

akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Asas organisatoris yang memberikan dasar-dasar dalam bentuk 

bagaimana bahan pelajaran tersebut disusun, luasnya serta urutannya. 

4. Asas psykologis yang memperhitungkan faktor perkembangan anak 

dalam berbagai aspek serta caranya belajar agar bahan yang disediakan 

dapat dicerna dan dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan taraf 

perkembangannya. 

Dengan adanya asas-asas kurikulum maka dalam perkembangannya harus 

dapat dikombinasikan secara baik agar memperoleh hasil kurikulum yang tepat. 

Dalam pengembangan kurikulum selalu akan mempunyai konsekuensi yang dapat 

mempengaruhi kehidupan masa depan ribuan, bahkan jutaan peserta didik yang 

nantinya menyangkut masa depan bangsa. Oleh sebab itu, dalam pembaharuan 

kurikulum harus dilakukan secara cermat dan sangat hati-hati.  

3.2.3 Komponen-komponen Kurikulum 

 Komponen-komponen kurikulum jadi pertimbangan dalam pengembangan 

kurikulum, di antaranya: 

1. Tujuan, apa yang harus dicapai sekolah maupun pengajaran 

2. Bahan pelajaran, bagaimana memilih bahan pelajaran guna mencapai tujuan 

yang pertama. 

3. Proses belajar mengajar (pembelajaran), bagaimana bahan pelajaran disajikan 

4. Penilaian/evaluasi 
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3.2.4 Tahap Perkembangan Kurikulum  

1) Kurikulum 1975 

Di dalam kurikulum 1975, pada setiap bidang studi dicantumkan tujuan 

kurikulum, pendidikan lebih efektif dan efisien, sedangkan pada setiap pokok 

bahasan diberikan tujuan instruksional umum yang dijabarkan lebih lanjut dalam 

berbagai satuan bahasan yang memiliki tujuan instruksional khusus. Dalam proses 

pembelajaran, guru harus berusaha agar tujuan instruksional khusus dapat dicapai 

oleh peserta didik, setelah mata pelajaran atau pokok bahasan tertentu disajikan 

oleh guru. Metode penyampaian satuan bahasa ini disebut Prosedur 

Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). 

Melalui PPSI ini dibuat satuan pelajaran yang berupa rencana pelajaran 

setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi: tujuan 

instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, 

alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak 

dikritik, guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai oleh setiap 

kegiatan pembelajaran. 

Ciri-ciri Kurikulum 1975   

a. Sifat kurikulum Integrated Curriculum Organization 

b. Jumlah mata pelajaran berdasarkan tingkatan SD mempunyai struktur 

program yang terdiri atas Sembilan bidang studi termasuk mata 

pelajaran PSPB, pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat digabung menjadi 

satu dengan nama Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), pelajaran ilmu 

aljabar dan ilmu ukur digabung menjadi satu dengan nama 

Matematika. Sementara itu, jumlah mata pelajaran di SMP dan di 

SMA menjadi sebelas bidang studi pelajaran. 

c. Penjurusan di SMA dibagi atas tiga yaitu, Jurusan IPA, IPS dan 

Bahasa yang dimulai di kelas 1 pada permulaan semester II. 

d. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Syarif Thayeb (1973-1978). 

 

 

 



 

50 

 

2) Kurikulum 1984 

Kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Meski menutamakan 

pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering 

disebut “Kurikulum 1975 yang disempurnakan”. Posisi siswa ditempatkan sebagai 

subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga 

melaporkan. Model ini disebut dengan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau 

Student Active Learning (SAL). Tokoh penting dibalik lahirnya Kurikulum 1984 

adalah Profesor Dr. Conny R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas 

Peride 1980-1986. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di 

sekolah-sekolah yang diujicobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat 

diterapkan secara nasional. 

Sayangnya, banyak sekolah tidak mampu menafsirkan CBSA. Yang 

terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana sini 

ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model 

berceramah. Pada akhirnya penolakan CBSA bermunculan. Kurikulum 1984 pada 

hakikatnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Asumsi yang 

mendasari penyempurnaan kurikulum 1975 adalah bahwa kurikulum merupakan 

wadah atau tempat proses belajar mengajar berlangsung secara dinamis, perlu 

senantiasa dinilai dan dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan kondisi 

dan perkembangan masyarakat. 

Berikut cirri-ciri kurikulum 1984: 

a. Sifat kurikulum content based curriculum 

b. Program mata pelajaran mencakup 11 bidang studi 

c. Jumlah mata pelajaran di SMP 11 bidang studi 

d. Jumlah mata pelajaran di SMA 15 bidang studi untuk program inti dan 

4 bidang studi untuk program pilihan 

e. Penjurusan di SMA dibagi atas 5 (lima) jurusan, yaitu: program A  

(ilmu fisika), program A2 (ilmu biologi), program A3 (ilmu social). 

Program A4 (ilmu budaya), program A5 (ilmu agama) 

f. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto 

(1983-1985). 
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3) Kurikulum 1994 

Dengan mendasarkan kepada seluruh proses penyusunan kurikulum pada 

ketentuan-ketentuan yuridis da akademis di atas, maka diharapkan kurikulum 

1994 telah mampu menjembatani semua kesenjangan yang terdapat dalam dunia 

pendidikan di sekolah. Namun, harapan tersebut tidak terwujud sebagaimana 

diperlihatkan oleh sedemikian banyak dan gencarnya keluhan pengelola 

pendidikan mengenai berbagai kelemahan dan kekurangan kuriklum 1994. 

Adapun cirri-ciri kurikulum 1994 adalah sebagai berikut: 

a. Sifat kurikulum adalah objective based curriculum 

b. Nama SMP dan SLTP kejuruan diganti menjadi SLTP (Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama) 

c. Mata pelajaran PSPB dan keterampilan ditiadakan, program 

pengajaran SD dan SLTP disusun dalam 13 mata pelajaran, nama 

SMA diganti SMU (Sekolah Menengah Umum) 

d. Program pengajaran di SMU disusun dalam 10 mata pelajaran 

e. Penjurusan di SMU dilakukan di kelas II 

f. Penjurusan dibagi atas tiga jurusan, yaitu jurusan IPA, IPS dan Bahasa 

g. SMK memperkenalkan program pendidikan system ganda (PSG) 

h. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Prof. Dr. Ing. Wadiman 

Djoyonegoro (1993-1998). 

Aspek yang dikedepankan dalam kurikulum 1994 adalah terlalu padat, 

sehingga sangat membebani siswa yang berpengaruh pada merosotnya semangat 

belajar siswa, sehingga mutu pendidikan pun semakin terpuruk. Akibatnya adalah 

siswa enggan belajar lama sekolah. Jika sejak awal siswa dicemaskan dengan 

mata pelajaran yang menjadi momok di sekolah, maka mereka akan menjadi 

bosan dan kegiatan belajar mengajar menjadi menyebalkan. 

Selain itu, penetapan target kurikulum 1994 dinilai dan dikecam berbagai 

pihak antara lain sebagai dosa teramat besar dari departemen pendidikan dan 

kebudayaan yang mengakibatkan kemerosotan kualitas pendidikan secara 

berkesinambungan tanpa henti, bahwa adanya target kurikulum telah menjadi 
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salah satu faktor pemicu untuk penggantian kurikulum baru. Kurikulum 1994 

yang padat dengan beban yang telah menghambat diberlakukannya paradigma 

baru pendidikan dari siswa kepada guru, yang menuntut banyak waktu untuk 

menyampaikan pandangan dalam rangka pengelolaan pendidikan. 

Kurikulum yang padat juga melanggengkan konsep pengajaran satu arah 

dari murid, karena apabila murid diberikan kebebasan mengajukan pendapat, 

maka diperlukan banyak waktu, sehingga target kurikulum sulit untuk tercapai. 

Kesan umum dari kurikulum 1994 pada tingkat SMU adalah jenjang sekolah ini 

memberikan tekanan kuat pada upaya mengarahkan siswa untuk melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi. Praktis tidak ada ruang yang secara langsung 

dimaksudkan untuk menyiapkan siswa memasuki dunia kerja, antara lain tampak 

dari tiadanya jam muatan local dan dihapuskannya mata pelajaran keterampilan. 

Hal ini tampaknya berlandaskan pada isyarat pasal 3 ayat (1) PP. No. 

29/1990, menyatakan” Pendidikan menengah umum mengutamakan persiapan 

siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi”. Memang 

secara ideal itu sah-sah saj. Tapi pada kenyataannya, tidak semua lulusan SMU 

setiap tahun yang mengikuti UMPTN dapat diterima, hanya sekitar 10% saja yang 

lulus. Sebagian lulusan SMU memang ditampung oleh Perguruan tinggi Swasta 

(PTS), tetapi selebihnya mengambil kursus atau terjun langsung ke masyarakat 

dan mencari kerja. Padahal mereka tidak disiapkan untuk itu, kecuali dengan 

bekal yang diperolehnya dari materi program pengajaran umum dan khusus. 

Jadi, mereka dihadapkan pada situasi antara berenang dan tenggelam 

(Dedi Supriadi, 1997). Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan 

kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Saying, 

perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil. Sehingga banyak kritik 

berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan 

nasional sampai muatan local. 

Adapun materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah 

masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah dan lain-

lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar 

isu-isu teretentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjadi 
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kurikulum super padat. Kejatuham rezim Soeharto pada tahun 1998, diikuti 

kehadiran Suplemen Kurikulum 1999 tetapi perubahanya lebih pada menambah 

sejumlah materi. 

 

4) Kurikulum 2004 

Harapan masyarakat terhadap kurikulum pendidikan di Indonesia pada 

hakikatnya adalah adanya komunikasi dua arah yang memungkinkan kegiatan 

belajar mengajar menjadi interaktif dan menyenangkan, baik bagi siswa maupun 

bagi guru. Belajar menyenangkan itulah sebenarnya kondsep pendidikan yang 

dpat membawa peserta didik (siswa) untuk menguasai kompetensi akademik, 

kompetensi social dan kompetensi kepribadian. 

Harapan-harapan inilah yang seharusnya diakomodasi di dalam 

penyusunan kurikulum. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang hanya 

berlaku sampai tahun 2006 di sekolah-sekolah pada dasarnya adalah merupakan  

gagasan dari Kurikulum Berbasis Kemampuan dasar (KBKD), yang 

memfokuskan pada wujud pertumbuhan dan perkembangan potensi peserta didik. 

KBK merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil 

belajar yang harus dicapai oleh siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar dan 

pemeberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum 

sekolah. 

Berikut ini ciri-ciri Kurikulum 2004 (KBK), yaitu: 

a) Sifat kurikulum Competency Based Curriculum. 

b) Penyebutan SLTP menjadi SMP. 

c) Penyebutan SMU menjadi SMA. 

d) Program pengajaran di SD disusun dalam tujuh mata pelajaran. 

e) Program pengajaran di SMP disusun dalam sebelas mata pelajaran. 

f) Program pengajaran di SMA disusun dalam tujuh belas mata pelajaran. 

g) Penjurusan di SMA dilakukan di kelas II. 

h) Penjurusan dibagi atas tiga jurusan, yaitu: Ilmu Aalam, Ilmu Sosial da 

bahasa. 
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i) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. H. Abdul Malik Fajar (2001 

– 2004). 

 

Berhubung kurikulum 2004 yang memfokuskan aspek kompetensi siswa, 

maka prinsip pembelajaran adalah berpusat pada siswa dan menggunakan 

pendekatan menyeluruh dan kemitraan, serta mengutamakan proses pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual (contextual teaching and learning atau CTL), 

dalam pelaksanaanya kurikulum yang memegang peranan penting adalah guru. 

Guru diibaratkan manusia dibalik senjata kosong yang tidak berpeluru. Oleh 

karena itu, diperlukan kreativitas guru untuk mengisis senjata itu dan mebdidiknya 

dengan cermat dan tepat mengenai sasaran. Keberhasilan kurikulum lebih banyak 

ditentukan oleh kualitas dan kompetensi guru. 

Oleh karenanya, tidak berelebihan apabila dalam diskusi mengenai “Potret 

Pendidikan di Indonesia dan Peran Guru swasta”, J.Drost (2002) menegaskan 

bahwa materi kurikulum, terutama untuk mata pelajaran dasar, di seluruh dunia 

pada dasarnya sama. Yang membedakannya adalah cara guru mengajar didepan 

kelas. 

Inti dari KBK atau Kurikulum 2004 adalah terletak pada empat aspek 

utama, yaitu: 

a) Kurikulum dan Hasil Belajar. 

b) Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. 

c) Kegiatan belajar mengajar. 

d) Evaluasi dengan penilaian berbasis kelas. 

Kurikulum dan hasil belajar memuat perencanaan pengembangan 

kompetensi peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan sejak lahir sampai 

usia 18 tahun. Kurikulum dan hasil belajar ini memuat kompetensi, hasil belajar 

dan indicator dari TK sampai dengan kelas XII (Kelas III SMA). Penilaian 

berbasis kelas memuat prinsip, sasaran dan pelaksanaan penilaian berkelanjutan 

yang lebih akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik, melalui identifikasi 

kompetnsi atau hasil belajar yang telah dicapai, pernyataan yang jelas tentang 

standar yang harus dan telah dicapai, serta peta kemajuan belajar siswa dan 
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pelaporan. Kegiatan belajar mengajar memuat gagasan pokok tentang 

pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan, serta 

gagasan-gagasan pedagogis dan andragogis yang mengelola pembelajaran agar 

mekanistik. 

Pengeloalaan kurikulum berbasis sekolah memuat berbagai pola 

pemberdayaan tenaga kependidkkan dan sumber daya lain untuk meningkatkan 

mutu hasil belajar. Pola ini dilengkapi pula dengan gagasan pembentukan jaringan 

kurikulum (curriculum council), pengembangan perangkat kurikulum, antara lain 

silabus, pembinaan professional tenaga kependiidkan dan pengembangan system 

informasi kurikulum. Peran dan tanggungjawab dalam pengelolaan kurikulum 

berbasis sekolah diberikan kepada sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, 

Dinas Pendidikan Provinsi dan Tingkat Pusat. 

Peran dan tanggung jawab sekolah untuk meningkatkan komuniksi dengan 

berbegai pihak untuk mensosialisasikan konsep KBK, menetapkan tahap dan 

administrasi KBK, menata ulang KBK penempatan guru pada kelas secara 

optimal, memberdayakan semua sumber daya  dan dana sekolah, termasuk 

melibatkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah untuk pelaksanaan kurikulm 

secara bermutu (Puskir, Balitabang Depdikbud, 2002) sebagai pengganti 

kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004, yang disebut dengan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK). Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus 

mengandung tiga unsure pokok, yaitu: Pemilihan kompetensi yang sesuai, 

spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan 

pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. 

 

5) Kurikulum 2006 

Kurikulum 2006 atau dikenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum terakhir yang diberlakukan. Namun, 

pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari kurikulum 2004. Sebab tidak banyak 

perubahan berarti yang dilakukan. Yang terlihat jelas berubah adalah penentuan 

mata pelajaran masing-masing bidang studi dengan penjabaran aspek-aspeknya. 
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Persoalan baru itulah yang dirasakan oleh guru menjadi beban berat. 

Belum lagi soal, kerepotan dan kerumitan nilai dalam proses evaluasi hasil 

belajarnya. Dengan dasar Peremendiknas Nomor 22, 23 dan 24 tentang Standar Isi 

(SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta peraturan pelaksanaanya, maka 

kurikulum 2006 diberlakukan untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya 

yang baru berusia dua tahun. Dalam pelaksaannya kurikulum terbaru tersebut 

mengalami berbagai kendala, terutama minimnya sosialisasi dan kesiapan sarana 

dan prasarana pendukung pendidikan dan terutama sekali kesiapan guru dan 

sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri. Namun, oleh 

Depdiknas persoalan itu diantisipasi dengan diluncurkannya panduan KTSP yang 

disusun oleh BNSP. 

Perbedaan yang mendasar terletak pada kewenagan dalam penyusunannya, 

yaitu mengacu jiwanya desentralisasi system pendidikan. Pada kurikulum 2006, 

pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan 

dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan 

daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran, dihimpun menjadi 

sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). 

Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan 

pemantauan dinas pendidikan daerah dan wilayah setempat. Secara substansial, 

pemberlakuan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) lebih kepada 

mengimplementasikan regualsi yang ada, yaitu PP No. 19/2005. Akan tetapi, 

esensi dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih bercirikan tercapainya 

paket-paket kompetensi (dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah subject matter), 

yaitu: 

a) Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara 

individual maupun klasikal. 

b) Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman. 

c) Penyampaian dalam pembelajaranmenggunakan pendekatan dan 

metode yang bervariasi. 
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d) Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya 

yang memenuhi unsure edukatif. 

e) Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya 

penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. 

Terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan KBK tahun 2004 

dengan KBK tahun 2006 (Versi KTSP), bahwa sekolah diberi kewenangan penuh 

dalam menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar 

yang ditetapkan, mulai dari tujuan, visi, misi struktur dan muatan kurikulum, 

beban belajar, kalender pendidikan hingga pengembangan silabusnya. 

kurikulum 2013 itu adalah usaha yang terpadu antara (1) rekonstruksi 

kompetensi lulusan, dengan (2) kesesuaian & kecukupan, keluasan & kedalaman 

materi,  (3) revolusi pembelajaran dan (4) reformasi penilaian. Kurikulum 2013 

bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan 

hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, 

dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia. 

Dari berbagai kurikulm yang dilaui di Indonesia, kiranya dapat ditelisik 

bahwa kurkilum tersebut mengalami pembaharuan dalam rangka menyesuaikan 

dengan perkembangan kondisi zaman yang menuntut memang suatu kurikulum 

harus berubah ataukah terdapat suatu presser dari pemerintah sebagai pengambil 

kebijakan? Masalah seperti ini bukan suatu hal baru bagi pendidikan kita. Pada era 

sebelum reformasi banyak kalangan, para pakar pendidikan mengkritik hal itu 

dengan istilah ganti materi, ganti kebijakan.  

Jika mencermati secara mendalam impelementasi KBK pada tingkat 

grassroot, yakni sekolah sebagai peleksana dari KBK tersebut. Pada kenyataannya 

tidak setiap sekolah sudah mampu melaksanakan KBK, bahkan mungkin sekolah 

tersebut masih taraf trial and error terhadap KBK. Karena kurangnya dukungan 

dari SDM sekolah tersebut yang belum menguasai tentang KBK. Hal ini tidak 

secara langsung menunjukkan bahwa penentu kebijan tersebut terlalu tergesa-gesa 

dalam mengadakan perubahan, tanpa harus mempertimbangkan kemungkinan-

kemungkinan yang terjadi, misalnya ketidaksiapan guru yang akan terjun 
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langsung mengoperasikan mesin pendidikan. Karena suatu konsep yang ideal 

tetapi belum mampu teraplikasikan dalam realita akan menghasilkan suatu kesia-

siaan.  

 

 

 

 

Gambar 3.1 Perkembangan kurikulum di Indonesia sampai sekarang 
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RINGKASAN 

Kurikulum meliputi segala aspek kehidupan dan lapangan hidup manusia 

dalam masyarakat modern dapat dimasukkan ke dalam tanggung jawab sekolah, 

yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan pribadi siswa serta memberi 

sumbangan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. 

 Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka kurikulum sekolah 

diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan harus sejalan 

dengan tuntutan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah dan 

rakyat Indonesia.   

“Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indoensia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.” 

 Sudah bukan hal baru lagi bagi bangsa Indonesia dalam mengkaji dan 

mempertebatkan tentang problematika kurikulum di Indonesia. Karena kondisi 

perkembangan pendidikan di Indonesia, secara tidak langsung pendidikan tersebut 

mampu menyepadani dengan tuntutan kondisi zaman yang berkembang begitu 

cepat. Apalagi disertai dengan perkembangan arus informasi dan teknologi tidak 

bisa tidak, kondisi tersebut menuntut perubahan dalam pendidikan. Dalam hal 

tersebut berdampak kepada perubahan kurikulum dan sebagainya. 

 Berkaitan dengan perubahan, pembaharuan dan perbaikan pendidikan 

(kurikulum) membutuhkan peran serta berbagai pihak. Sehingga apa yang akan 

menjadi tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. 
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LATIHAN SOAL 

1. Jelaskan keterkaitan antara tujuan pendidikan nasional dan kurikulum! 

2. Jelaskan apa yang di maksud dengan kurikulum! 

3. Jelaskan perbedaan antara kurikulum 2006 dengan kurikulum 2006! 

4. Kapan model CBSA diterapkan dan apa harapan dari penerapan model 

tersebut terhadap siswa! 

5. Jelaskan menurut Anda apa keistimewaan kurikulum 2013 dengan kurikulum 

sebelumnya! 

6. Gambarkan bagaimakah perkembangan kurikulum di Indonesia hingga saat 

ini! 
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BAB 4 

KURIKULUM 2013 

 

PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan ini,manusia sangat memerlukan bantuan dan perangkat 

materil pendukung kehidupan seperti harta, rumah, kendaraan, pekerjaan dan lain 

sebagainya.hal ini merupakan salah satu alat yang dapat membuat manusia dapat 

bertahan hidup.namun, dalam usaha memperolehnya manusia haruslah memiliki 

ilmu pengetahuan yang mumpuni.ilmu pula yang membantu mereka dalam 

memperoleh perangkat materil diatas. 

Dalam konsep mempelajari ilmu pengetahuan perlu sebuah landasan yang 

menjadikan pedoman hakiki dalam menjadikan manusia menjadi sempurna. 

Landasan ini disebut juga kurikulum. Kurikulum yang sekarang sedang 

diaplikasikan disebut Kurikulum 2013. Proses aplikasi dari kurikulum ini pun 

harus mempunyai system agar dapat dipahami oleh para guru atau dosen. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelehggara kegiatan pembelejar untuk menycapai tujuan pendidikan 

tertentu.tujuan tertedntu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serts kesesuain 

dengan keikhlasan, kondisi dan potensi daerah satuan pendidikan dan peserta 

didik.oleh sebab itu klurikulum disusun oleh satuan penidikan untuk 

memungkinkan penyesuain program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi 

yang ada di daerah. Pengembangan kurikulum 2013 beragam mengacu pada 

standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapain tujuan pendidikan 

nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi , proses, kompetensi 

lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana , pengelolaan, pembiayaan dan 

penilaiaan pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, 

yaitu Standar Isi ( SI ) dan standar kompetensi lulusan (SKL) merupakan acuan 

utama bagi satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. 
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Pengembangan Kurikulum 2013 mengacu pada SI dan SKL dan 

berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP ,serta 

memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. Penyusunan Kurikulum 

2013 untuk pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan 

penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP. 

 

KOMPETENSI  

1. Mahasiswa dapat menjelaskan dua dimensi yang dikembangkan pada 

kurikulum 2013. 

2. Mahasiswa dapat mendeskripsikan dua faktor yang mempengaruhi 

perkembangan kurikulum 2013. 

3. Mahasiswa dapat menyebutkan karaktersitik kurikulum 2013. 

4. Mahasiswa dapat menjelaskan tujuan kurikulum 2013. 

5. Mahasiswa dapat menguraikan kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013. 

6. Mahasiswa dapat menjelaskan penilaian kurikulum 2013. 

 

MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

White board, Spidol, Chart dan LCD 

 

SUMBER PEMBELAJARAN 

Buku referensi, Jurnal ilmiah dan Internet 
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4.1. Pengertian Kurikulum 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, 

yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran. Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 

memenuhi kedua dimensi tersebut. 

 

4.2. Rasional Pengembangan Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Tantangan Internal 

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan 

dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional 

Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, 

standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 

Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk 

Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah 

penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak 

produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). 

Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-

2035 pada saat angkanya mencapai 70%. 5 
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Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana 

mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat 

ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan 

keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. 

b. Tantangan Eksternal 

Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan 

berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi 

dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan 

pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup 

masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri 

dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di World Trade Organization 

(WTO), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Community, Asia-

Pacific Economic Cooperation (APEC), dan ASEAN Free Trade Area (AFTA).  

Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi 

dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi 

bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for 

International Student Assessment (PISA) sejak tahun 1999 juga menunjukkan 

bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak menggembirakan dalam beberapa kali 

laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain 

banyaknya materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam 

kurikulum Indonesia. 

c. Penyempurnaan Pola Pikir 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai 

berikut: 

1) pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat 

pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi 

yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama; 

2) pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi 

pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan 

alam, sumber/ media lainnya); 
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3) pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta 

didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi 

serta diperoleh melalui internet); 

4) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran 

siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan 

sains); 

5) pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim); 

6) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia; 

7) pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (users) 

dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta 

didik; 

8) pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) menjadi 

pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidisciplines); dan 

9) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. 

d. Penguatan Tata Kelola Kurikulum 

Pelaksanaan kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum sebagai 

daftar Mata pelajaran. Pendekatan Kurikulum 2013 untuk Sekolah Menegah 

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan diubah sesuai dengan kurikulum satuan 

pendidikan. Oleh karena itu dalam Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata 

kelola sebagai berikut: 

1) tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat 

kolaboratif; 

2) penguatan manajeman sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen 

kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan (educational leader); dan 

3) penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses 

pembelajaran. 

e. Penguatan Materi 

Penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi 

yang relevan bagi peserta didik. 
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4.3 Karakteristik Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut: 

1) mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan 

sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan 

psikomotorik; 

2) sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman 

belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah 

ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar; 

3) mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya 

dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; 

4) memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan; 

5) kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih 

lanjut dalam kompetensi dasar Mata pelajaran; 

6) kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) 

kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran 

dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi 

inti; 

7) kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling 

memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antarMata pelajaran dan 

jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal). 

 

4.4 Tujuan Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 
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4.5 Kerangka Dasar Kurikulum 

4.5.1. Landasan Filosofis 

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas 

peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses 

pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik 

dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang 

memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi 

manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. 

Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan 

secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan 

manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 2013 

dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut: 

a. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan 

bangsa masa kini dan masa mendatang.  

Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan 

berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk 

membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi 

kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta 

didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, 

hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan 

untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa.  

Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa 

menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan 

masa kini dan masa depan peserta didik, Kurikulum 2013 

mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas 

bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi 

kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap 

mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan 

orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa 

kini. 
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b. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif.  

Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang 

kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi 

kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu 

proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional 

dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa 

yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan 

makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat 

kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik.  

Selain mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan 

cemerlang dalam akademik, Kurikulum 2013 memposisikan keunggulan 

budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan 

dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di 

masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini. 

c. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan 

kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu.  

Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu 

dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (essentialism). 

Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama Mata pelajaran yang 

sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik. 

d. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang 

lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, 

kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi 

untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik 

(experimentalism and social reconstructivism).  

Dengan filosofi ini, Kurikulum 2013 bermaksud untuk 

mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir 

reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk 

membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik. 
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Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan filosofi 

sebagaimana di atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta 

didik dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai 

dimensi inteligensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan 

diperlukan masyarakat, bangsa dan ummat manusia. 

4.5.2 Landasan Teoritis 

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan 

standar” (standard-based education), dan teori kurikulum berbasis kompetensi 

(competency-based curriculum). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan 

adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci 

menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik 

dan tenaga kependidikan.  

Standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, 

dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang 

untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam 

mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, 

dan bertindak. 

Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaan yang dilakukan guru (taught 

curriculum) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan 

pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar 

langsung peserta didik (learned-curriculum) sesuai dengan latar belakang, 

karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung 

individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar 

seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum. 

4.5.3 Landasan Yuridis 

Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
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3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan. 

 

4.6 Struktur Kurikulum 

4.6.1. Kompetensi Inti 

Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik 

pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai 

kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. 

Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut: 

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual; 

2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial; 

3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan 

4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan. 

4.6.2. Mata Pelajaran 

Untuk mewadahi konsep kesamaan muatan antara SMA/MA dan 

SMK/MAK, maka dikembangkan Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah, 

terdiri atas Kelompok Mata pelajaran Wajib dan Mata pelajaran Pilihan. Mata 

pelajaran wajib mencakup 9 (sembilan) mata pelajaran dengan beban belajar 24 

jam per minggu. Isi kurikulum (KI dan KD) dan kemasan substansi untuk Mata 

pelajaran wajib bagi SMA/MA dan SMK/MAK adalah sama. Struktur ini 

menerapkan prinsip bahwa peserta didik merupakan subjek dalam belajar yang 

memiliki hak untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya. 

Mata pelajaran pilihan terdiri atas pilihan akademik untuk SMA/MA serta 

pilihan akademik dan vokasional untuk SMK/MAK. Mata pelajaran pilihan ini 

memberi corak kepada fungsi satuan pendidikan, dan didalamnya terdapat pilihan 

sesuai dengan minat peserta didik. Beban belajar di SMA/MA untuk Tahun X, XI, 
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dan XII masing-masing adalah 42, 44, dan 44 jam pelajaran per minggu. Satu jam 

belajar adalah 45 menit. Sedangkan beban belajar untuk SMK/MAK adalah 48 

jam pelajaran per minggu. Beban belajar dapat dinyatakan dalam satuan kredit 

semester (sks) yang diatur lebih lanjut dalam aturan tersendiri. 

Dalam penetapan penjurusan sesuai dengan bidang/program/ paket 

keahlian mempertimbangan Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

Pemilihan Peminatan Bidang Keahlian dan program keahlian dilakukan 

saat peserta didik mendaftar pada SMK/MAK. Pilihan pendalaman peminatan 

keahlian dalam bentuk pilihan Paket Keahlian dilakukan pada semester 3, 

berdasarkan nilai rapor dan/atau rekomendasi guru BK di SMK/MAK dan/atau 

hasil tes penempatan (placement test) oleh psikolog. 

Pada SMK/MAK, Mata Pelajaran Kelompok Peminatan (C) terdiri atas: 

a. Kelompok Mata Pelajaran Dasar Bidang Keahlian (C1); 

b. Kelompok Mata Pelajaran Dasar Program Keahlian (C2); 

c. Kelompok Mata Pelajaran Paket Keahlian (C3). 

Mata pelajaran serta KD pada kelompok C2 dan C3 ditetapkan oleh 

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta 

kebutuhan dunia usaha dan industri. 

Khusus untuk MAK dapat ditambah dengan muatan keagamaan yang 

diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama. 

4.6.3 Beban Belajar 

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta 

didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran. 

1. Beban belajar di Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan 

dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Beban belajar satu minggu Kelas 

XI dan XII adalah 48 jam pembelajaran. 

Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 45 menit. 
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2. Beban belajar di Kelas X, XI, dan XII dalam satu semester paling sedikit 18 

minggu dan paling banyak 20 minggu. 

3. Beban belajar di kelas XII pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan 

paling banyak 20 minggu. 

4. Beban belajar di kelas XII pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan 

paling banyak 16 minggu. 

5. Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling 

banyak 40 minggu. 

Setiap satuan pendidikan boleh menambah jam belajar per minggu 

berdasarkan pertimbangan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan 

akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting. 

4.6.4 Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan 

kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta 

didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar 

dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan pengelompokkan kompetensi inti 

sebagai berikut: 

1. kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka 

menjabarkan KI-1; 

2. kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka 

menjabarkan KI-2; 

3. kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka 

menjabarkan KI-3; dan 

4. kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka 

menjabarkan KI-4. 

 

4.7 Penilaian Kurikulum 2013 

4.7.1 Tahap Penilaian 

Penilaian di dalam Kurikulum 2013 adalah sama dengan asesmen. 

Selanjutnya buku pedoman pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 
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menyebutkan bahwa ada tiga kegiatan yang perlu didefinisikan dalam kaitan 

dengan konsep penilaian (asesmen), yaitu: 

1. Pengukuran 

2. Penilaian 

3. Evaluasi 

Sebenarnya istilah pengukuran, penilaian dan evaluasi mempunyai makna 

yang tidak sama, tetapi masing-masing saling terkait. Pengukuran adalah kegiatan 

membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran.  

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik. Penilaian merupakan 

serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data 

tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 

pengambilan keputusan. Penilaian dapat dilakukan selama pembelajaran 

berlangsung (penilaian proses) dan setelah pembelajaran usai dilaksanakan 

(penilaian hasil/produk Evaluasi adalah proses mengambil keputusan berdasarkan 

hasil-hasil penilaian (Permendikbud no. 81 A tahun 2013). 

Cakupan Penilaian Menurut Kurikulum2013 harus mengacu kepada 

pencapaian kompetensi inti, kompetensi inti (KI) dirumuskan menjadi 4 bagian 

yaitu:  

1. KI-1: kompetensi inti sikap spiritual.  

2. KI-2: kompetensi inti sikap sosial.  

3. KI-3: kompetensi inti pengetahuan.  

4. KI-4: kompetensi inti keterampilan.  

Adapun ketercapaian kompetensi inti tercermin pada tiap materi pokok, 

dimana setiap materi pokok tertentu akan terdapat rumusan KD untuk masing-

masing aspek KI. Jadi, pada suatu materi pokok tertentu, akan selalu muncul 4 

KD sebagai berikut:  

1. KD pada KI-1: aspek sikap spiritual (untuk matapelajaran tertentu bersifat 

generik, artinya berlaku untuk seluruh materi pokok).  
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2. KD pada KI-2: aspek sikap sosial (untuk matapelajaran tertentu bersifat 

relatif generik, namun beberapa materi pokok tertentu ada KD pada KI-3 

yang berbeda dengan KD lain pada KI-2).  

3. KD pada KI-3: aspek pengetahuan  

4. KD pada KI-4: aspek keterampilan  

Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan satuan pendidikan 

dalam mengelola proses pembelajaran. Penilaian merupakan bagian yang penting 

dalam pembelajaran. Dengan melakukan penilaian, pendidik sebagai pengelola 

kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki peserta didik, 

ketepatan metode mengajar yang digunakan, dan keberhasilan peserta didik dalam 

meraih kompetensi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penilaian, pendidik 

dapat mengambil keputusan secara tepat untuk menentukan langkah yang harus 

dilakukan selanjutnya. Hasil penilaian juga dapat memberikan motivasi kepada 

peserta didik untuk berprestasi lebih baik.  

4.7.2 Pendekatan Penilaian 

1. Pendekatan penilaian Acuan Kriteria (PAK) Semua kompetensi perlu 

dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator 

hasil belajar. Sekolah menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi 

dan kebutuhannya. 

2. Didasarkan pada perolehan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).  

a. KKM Pengetahuan dan Keterampilan : > 2.66 

a) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4, seorang peserta didik dinyatakan belum 

tuntas belajar untuk menguasai KD yang dipelajarinya apabila 

menunjukkan indikator nilai < 2.66 dari hasil tes formatif.  

b) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4, seorang peserta didik dinyatakan sudah 

tuntas belajar untuk menguasai KD yang dipelajarinya apabila 

menunjukkan indikator nilai ≥ 2.66 dari hasil tes formatif.  

b. KKM Sikap : Baik  

Untuk KD pada KI-1 dan KI-2, ketuntasan seorang peserta didik dilakukan 

dengan memperhatikan aspek sikap pada KI-1 dan KI-2 untuk seluruh 
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matapelajaran, yakni jika profil sikap peserta didik secara umum berada 

pada kategori baik (B) menurut standar yang ditetapkan satuan pendidikan 

yang bersangkutan  

4.7.3 Karakteristik Penilaian 

 1. Belajar Tuntas 

Belajar Tuntas Asumsi yang digunakan dalam belajar tuntas adalah 

peserta didik dapat mencapai kompetensi yang ditentukan, asalkan peserta 

didik mendapat bantuan yang tepat dan diberi waktu sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Peserta didik yang belajar lambat perlu diberi waktu lebih 

lama untuk materi yang sama, dibandingkan peserta didik pada umumnya.  

Untuk kompetensi pada kategori pengetahuan dan keterampilan 

(KI-3 dan KI-4), peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan 

atau kompetensi berikutnya, sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan 

dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik.  

2. Autentik 

Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara 

komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan 

keluaran (output) pembelajaran, yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan.  

Memandang penilaian dan pembelajaran adalah merupakan dua hal 

yang saling berkaitan. Penilaian autentik harus mencerminkan masalah 

dunia nyata, bukan dunia sekolah. Menggunakan berbagai cara dan kriteria 

holistik (kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap). Penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh 

peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat 

dilakukan oleh peserta didik. 

3. Berdasarkan Acuan Kriteria 

Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang 

ditetapkan. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap 

kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan, 
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misalnya ketuntasan belajar minimal (KKM), yang ditetapkan oleh satuan 

pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan karakteristik 

kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung (sarana dan guru), dan 

karakteristik peserta didik. 

4. Berkesinambungan 

Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian yang 

dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran 

berlangsung.Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh 

mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses, 

kemajuan, dan perbaikan hasil terus menerus dalam bentuk penilaian 

proses, dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan (ulangan harian, 

ulangan tengah semester, ulangan akhir semester). 

5. Menggunakan Teknik Penilaian Bervariatif 

Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, 

portofolio, unjuk kerja, projek, pengamatan, dan penilaian diri. 

 

RINGKASAN 

Terdapat dua dimensi kurikulum 2013, yang pertama adalah rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua 

adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi perkembangan kurikulum 2013, yaitu delapan standar yang 

merupakan tantangan internal dan tantangan eksternal. 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis, landasan 

teoritis dan landasan yuridis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh 

potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum 

dalam tujuan pendidikan nasional. 

Struktur kuirkulum 2013, terdiri dari: Kompetensi inti dirancang seiring 

dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi 

inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat 

dijaga, Mata pelajaran; Mata pelajaran wajib mencakup 9 (sembilan) mata 
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pelajaran dengan beban belajar 24 jam per minggu. Isi kurikulum (KI dan KD) 

dan kemasan substansi untuk Mata pelajaran wajib bagi SMA/MA dan 

SMK/MAK adalah sama dan Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang 

harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun 

pembelajaran. 

Penilaian di dalam Kurikulum 2013 adalah sama dengan asesmen. 

Selanjutnya buku pedoman pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 

menyebutkan bahwa ada tiga kegiatan yang perlu didefinisikan dalam kaitan 

dengan konsep penilaian (asesmen), yaitu:Pengukuran, Penilaian dan Evaluasi. 

Adapun pendekatan penilaian pada kurikulum 2013 mengacu pada pendekatan 

kriteria dengan cara menggunakan karakteristik penilaian, yaitu belajar autentik, 

belajar tuntas, belajar berkesinambungan dan belajar dengan penilaian bervariatif. 

 

 

LATIHAN SOAL 

1. Jelaskan pengertian kurikulum 2013 di lihat dari dua dimensi kurikulum! 

2. Deskripsikan dua faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum 

2013! 

3. Sebutkan 5 karaktersitik kurikulum 2013! 

4. Jelaskan tujuan kurikulum 2013! 

5. Gambarkan bagaimanakah kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013! 

6. Jelaskan pendekatan dan karakteristik penilaian kurikulum 2013! 
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BAB 5 

SILABUS  

 

PENDAHULUAN 

 Pemberlakuan Undang-undangNomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah menuntut pelaksanaan otonmi daerah dan wawasan demokrasi dalam 

penyelenggaran pendidikan. Hal ini diikuti dengan perubahan pengelolaan 

pendidikan dari bersifat sentralistik ke desentralistik. Desentralisasi pengelolaan 

pendidikan ini diwujudkan dan Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Selanjutnya tuntutan globalisasi dalam bidang pendidikan 

juga perlu dikembangkan agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan 

hasil pendidikan Negara-negara maju. 

 Kurikulum sebagai salah satu substansi pendidikan perlu 

didesentralisasikan terutama dalam pengembangan silabus dan pelaksanaannya 

yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan sekolah dan kondisi 

sekolah atau daerah. Dengan demikian, sekolah atau daerah sekolah memiliki 

cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan hal-hal yang akan 

diajarkan, pengelolaan pengalaman belajar, cara belajar dan menilai keberhasilan 

suatu proses belajar dan mengajar. 

 Untuk itu, banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh daerah, karena 

sebagian besar kebijakan yang berkaitan dengan implementasi Standar Nasional 

Pendidikan dilaksanakan oleh sekolah atau daerah. Sekolah harus menyusun 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan silabusnya dengan cara melakukan 

penjabaran dan penyesuaian Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. 

 Secara lengkap di dalam PP Ri Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan dijelaskan: 
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• Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat 

menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, 

kecakapan berhitung serta kemampuan berkomunikasi (pasal 6 ayat 6). 

• Sekolah dan komite sekolaj atau madrasah dan komite madrasah, 

mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya 

berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di 

bawah supervise Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab 

terhadap pendidikan untuk TK, SMP, SMA dan SMK dan Departemen yang 

menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTS, MA dan 

MAK (pasal 17 ayat 2). 

• Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi 

ajar, metode pembelajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar (pasal 

20). 

Berdasarkan ketentuan di atas, daerah atau sekolah memiliki ruang gerak 

yang seluas-luasnya untuk melakukan modifikasi dan mengembangkan variasi 

penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan keadaan, potensi dan kebutuhan 

daerah serta kondisi siswa.  
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KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN 

1. Mahasiswa dapat mendeskripsikan pengertian silabus! 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan manfaat silabus! 

3. Mahasiswa dapat menguraikan prinsip pengembangan silabus! 

4. Mahasiswa dapat menyebutkan langkah-langkah pengembangan silabus! 

5. Mahasiswa dapat menjelaskan proses pengembangan silabus! 

6. Mahasiswa dan pembaca dapat merancang format silabus berbasis KTSP dan 

Kurikulum 2013! 

 

MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

White board, Spidol, Chart dan LCD 

 

SUMBER PEMBELAJARAN 

Buku referensi, Jurnal ilmiah dan Internet 
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5.1 Konsep Dasar SILABUS 

 Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran 

tertentu dengan tema tertentu, yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, 

materi pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar yang 

dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Silabus merupkan penjabaran 

kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran dan kegiatan 

pembelajaran untuk penialian hasil belajar. 

 Pada hakekatnya pengembangan silabus harus mampu menjawab 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Kompetensi apakah yang harus dimiliki oleh peserta didik? 

2. Bagaimanakah cara membentuk kompetensi tersebut? 

3. Bagaimanakah mengetahui bahwa peserta didik telah memiliki 

kompetensi tersebut? 

Dengan demikian, pengembangan silabus yang diserahkan kepada guru 

akan berbeda antara satu guru dengan guru yang lain, baik dalam satu daerah atau 

pun dalam daerah yang berbeda. Namun demikian, dengan memperhatikan 

hakekat silabus di atas, maka suatu silabus minimal memuat komponen utama 

yakni: 

1. Kompetensi Inti 

2. Kompetensi dasar 

3. Materi standar 

4. Standar proses (kegiatan belajar mengajar) 

5. Standar penilaian 

Pengembangan terhadap komponen-komponen tersebut merupakan 

kewenangan mutlak guru, termasuk pengembangan format silabus di luar 
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komponen minimal. Semakin rinci silabus, semakin membantu memudahkan guru 

dalam menjabarkannya ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. 

 

5.2 Manfaat SILABUS 

 Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran 

seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan 

pengembangan system penialaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam 

penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk satu standar 

kompetensi maupun kompetensi dasar. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman 

untuk merencanakan pengelolaan kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil 

atau pembelajaran secara individual. 

Demikian pula, silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan system 

penilaian, yang dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi system 

penilaian selalu mengacu pada kompetensi inti, kompetensi dasar dan 

pembelajaran yang terdapat di dalam silabus. 

 

5.3 Prinsip Pengembangan SILABUS 

 Dalam KTSP, pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya kepada 

setiap satuan pendidikan, khususnya bagi yang sudah mampu melakukannya. Oleh 

karena itu, setiap satuan pendidikan diberi kebebasan dan keleluasaan dalam 

mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. 

Sementara itu pada kurikulum 2013, silabus sudah dibuat dan disusun oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan, sehingga setiap satuan pendidikan langsung dapat 

menggunakan dan mengembangkannya.  

 Agar pengembangan silabus yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan 

tetap berada dalam bingkai pengembangan kurikulum nasional (standar nasional), 

maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip di bawah ini: 
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1. Ilmiah 

Yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam 

silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

keilmuan. 

2. Relevan 

Yaitu cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian 

materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, 

intelektual, social, emosional dan spiritual. 

3. Sistematis 

Yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara 

fungsional dalam mencapai kompetensi. 

4. Konsisten 

Yaitu adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara 

kompetensi dasar, indikator, materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, sumber belajar dan system penilaian. 

5. Memadai 

Yaitu cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, sumber belajar dan system penilaian cukup untuk 

menunjang pencapaian kompetensi dasar. 

6. Aktual dan kontekstual 

Yaitu cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, sumber belajar dan system penilaian memperhatikan 

perkembangan ilmu, teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan 

nyata dan peristiwa yang terjadi. 
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7. Fleksibel 

Yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi 

keragaman peserta didik, pendidik serta dinamika perubahan yang 

terjadi di sekolah/perguruan tinggi dan tuntutan masyarakat.  

8. Menyeluruh 

Yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi 

(kognitif, afektif dan psikomotor). 

 

5.4 Langkah-langkah Pengembangan SILABUS 

1. Mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar 

a. Kompetensi Inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai 

Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta 

Didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi 

landasan Pengembangan Kompetensi dasar.  

b. Kompetensi Inti dimaksud pada mencakup: sikap spiritual, sikap 

sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi sebagai 

pengintegrasi muatan Pembelajaran, mata pelajaran atau program 

dalam mencapai Standar Kompetensi Lulusan.  

c. Kompetensi Dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks 

muatan Pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran 

yang mengacu pada Kompetensi inti.  

d. Kompetensi Dasar dikembangkan dalam konteks muatan 

Pembelajaran, pengalaman belajar, mata pelajaran atau mata kuliah 

sesuai dengan Kompetensi inti.  

2. Mengidentifikasi materi pokok 
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Mengidentifikasi materi pokok yang menunjang pencapaian standar 

kompetensi dan kompetensi dasar dengan mempertimbangkan: 

a. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, social dan 

spiritual peserta didik 

b. Kebermanfaatan bagi peserta didik 

c. Struktur keilmuan 

d. Kedalaman dan keluasan materi 

e. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan 

f. Alokasi waktu 

3. Mengembangkan kegiatan pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman 

pembelajaran yang melibatkan proses mental dan fisik melalui 

interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan 

dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi 

dasar. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan melalui pendekatan 

pembelajaran yang bervariasi dan mengaktifkan peserta didik. 

Kegiatan pembelajaran memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai 

peserta didik. Rumusan pengalaman belajar juga mencerminkan 

pengelolaan pengalaman belajar peserta didik. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada 

para pendidik, khususnya guru agar dapat melaksanakan proses 

pembelajaran secara professional. 
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b. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus 

dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai 

kompetensi dasar. 

c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan 

hierarki konsep materi pembelajaran. 

d. Rumusam pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal 

mengandung dua unsure penciri yang mencerminkan pengelolaan 

kegiatan pembelajaran siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. 

e. Praktik kerja industry (Prakerin) 

Praktik kerja industry (Prakerin) merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari pengembangan kegiatan pembelajaran mata 

pelajaran kelompok program produktif. Kegiatan Prakerin 

dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut: 

❖ Prakerin bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata 

bagi peserta diklat dalam pembentukan kompetensi secara utuh 

yang lebih bermakna, terutama pembentukan sikap (etos) kerja 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan kerja. 

❖ Walau pelaksanaan Prakerin dialokasikan dari waktu yang 

tersedia pada mata pelajaran Kompetensi Kejuruan, dengan 

ketentuan empat jam praktek di Industri setara dengan satu jam 

tatap muka yang terstruktur dalam kurikulum. 

❖ Kegiatan Prakerin sebagai bagian dari kegiatan pembelajara, 

juga dimanfaatkan sebagai bagian dari penilaian hasil belajar 

(kompetensi) peserta didik. 
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❖ Keterbatasan sarana dan prasarana/sumber daya yang dimiliki 

sekolah untuk mendukung proses pencapaian kompetensi 

tamatan sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku. 

❖ Prakerin dapat dilaksanakan secara bertahap untuk setiap 

standar kompetensi dan atau di blok dalam satuan waktu 

tertentu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik 

masing-masing program keahlian. 

4. Penentuan jenis penilaian 

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan 

berdasarkan indikator-indikator yang memuat satu ranah atau lebih. 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam 

bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, sikap, penilaian 

hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan portfolio dan 

penilaian diri. 

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar 

peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, 

sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan 

keputusan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian: 

a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. 

b. Penilaiam menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang 

bias dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses 

pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang 

dalam kelompoknya. 

c. System yang direncanakan adalah system penilaian yang 

berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, 



 

88 

 

kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar 

yang tealah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui 

kesulitan peserta didik. 

d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak 

lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program 

remedial bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di 

bawah kriteria ketuntasan dan program pengayaan bagi peserta 

didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan. 

e. System penilaian harus disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika 

pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan, 

maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keteampilan 

proses) misalnya teknik wawancara, maupun produk/hasil 

melakukan obeservasi lapangan berupa informasi yang dibutuhkan. 

5. Menentukan alokasi waktu 

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan 

pada jumlah minggu efektfi dan alokasi waktu mata pelajaran per 

minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, 

keluasan, keadalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan 

kompetensi dasar. 

Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan 

waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menguasai 

kompetensi dasar. 

6. Menentukan sumber belajar 

Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan/atau bahan yang digunakan 

untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak 
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dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial dan 

budaya. 

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar serta materi pokok, kegiatan pembelajaran dan 

indikator pencapaian kompetensi. 

5.4.1 Unit waktu Silabus 

1. Silabus mata pelajaran 

a. Disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan 

untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan 

di tingkat satuan pendidikan. 

b. Penyusunan silabus dilaksanakan bersama-sama oleh guru 

yang mengajarkan mata pelajaran yang sama pada tingkat 

satuan pendidikan untuk satu sekolah atau kelompok 

sekolah, dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-

masing sekolah. 

2. Implementasi pembelajaran per semester 

a. Penggalan silabus kelompok program normatif dan adaptif 

sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

serta alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. 

b. Penggalan silabus kelompok program produktif ditetapkan 

berdasarkan satuan kompetensi sesuai dengan prinsip 

pembelajaran tuntas (mastery learning). 

5.4.2 Mengembangan silabus berkelanjutan 

Dalam implementasinya, silabus dijabarkan menjadi 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dilaksanakan, dievaluasi 

dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Silabus harus dikaji 
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dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan 

masukan hasil evaluasi hasil belajar, evaluasi proses (pelaksanaan 

pembelajaran) dan evaluasi rencana pembelajaran.  

 

5.5 Proses Pengembangan SILABUS 

 Untuk memudahkan guru dan kepala sekolah dalam mengembangkan 

Silabus, perlu dipahami proses pengembangannya, baik yang mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun revisi. 

1. Perencanaan 

Dalam perencanaan ini tim pengembang harus mengumpulkan 

referensi dan informasi, serta mengidentifikasi sumber belajar 

termasuk nara sumber yang diperlukan dalam pengembangan silabus. 

Pengumpulan referensi dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

perangkat teknologi dan informasi, seperti computer dan internet. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan penyusunan silabus dapat dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Merumuskan kompetensi dan tujuan pembelajaran, serta 

menentukan materi standar yang memuat kompetensi dasar, materi 

standar, hasil belajar dan indikator hasil belajar. 

b. Menentukan strategi, metode dan teknik pembelajaran sesuai 

dengan model pembelajaran. 

c. Menentukan alat evaluasi berbasis kelas (EBK), dan alat ujian 

berbasis sekolah atau school based exam (SBE) sesuai dengan visi 

dan misi sekolah. 
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d. Menganalisis kesesuaian silabus dengan pengorganisasian 

pengalaman belajar, dan waktu yang tersedia sesuai dengan 

kurikulum beserta perangkatnya (kegiatan pembelajaran, 

pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, kurikulum dan hasil 

belajar serta penilaian berbasis kelas dan ujian berbasis sekolah). 

3. Penilaian 

Penilaian silabus harus dilakukan secara berkala dan 

berkesinambungan dengan menggunakan model-model penilaian. 

4. Revisi 

Draft silabus yang telah dikembangkan perlu diuji kelayakannya 

melalui analisis kualitas silabus, penilaian ahli dan uji lapangan. 

Berdasarkan hasil uji kelayakan kemudian dilakukan revisi. Revisi ini 

pada hakekatnya perlu dilakukan secara continue dan 

berkesinambungan, sejak awal penyusunan draft sampai silabus 

tersebut dilaksanakan dalam situasi belajar yang sebenarnya. 

Revisi silabus harus dilakukan setiap saat, sebagai aktualisasi dari 

peningkatan kualitas yang berkelanjutan (continous quality 

improvement).  

 

5.6 Format Silabus Berbasis KTSP 

Format silabus berbasis KTSP minimal mencakup: standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, materi standar, standar proses (kegiatan belajar dan 

mengajar) dan standar penilaian. 

FORMAT SILABUS 

Nama Sekolah   : ………………………………………………… 

Mata Pelajaran  : ………………………………………………… 
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Kelas/semester  : ………………………………………………… 

Alokasi Waktu  : ………………………………………………… 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

Standar 

Standar  

Proses (KBM) 

Standar 

Penilaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

5.7 Format Silabus Berbasis Kurikulum 2013 

Format silabus berbasis Kurikulum 2013 minimal mencakup: kompetensi 

inti, kompetensi dasar, materi standar, standar proses (kegiatan belajar dan 

mengajar) dan standar penilaian. 

FORMAT SILABUS 

Nama Sekolah   : ………………………………………………… 

Mata Pelajaran  : ………………………………………………… 
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Kelas/semester  : ………………………………………………… 

Kompetensi Inti  : ........................................................................... 

Alokasi Waktu  : ………………………………………………… 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Standar 

Standar  

Proses (KBM) 

Standar 

Penilaian 

    

 

7.8 Model Silabus Berbasis KTSP dan Kurikulum 2013 

Meskipun pendidik diberikan kebebasan untuk menyusun dan 

mengembangkan Silabus, namun BSNP menyiapkan kurikulum untuk satuan 

pendidikan dan silabus untuk berbagai mata pelajaran, sehingga tugas guru tinggal 

menjabarkan, menganalisis dan menyesuaikan kurikulum dan Silabus tersebut 

sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. 

Model silabus dapat dimodifikasi, disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik, situasi serta kondisi sekolah dan daerah, dengan tetap berpedoman pada 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Berikut ini contoh model silabus Sekolah Menengah Kejuruan (Lampiran 1) 

 

RINGKASAN 

 Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran 

dengan tema tertentu, yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, 

materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar yang 

dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. 
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 Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, 

seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan 

pengembangan system penilaian. 

Prinsip pengembangan silabus adalah ilmiah, relevan, sistematis, 

konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel dan menyeluruh. 

Langkah-langkah pengembangan silabus di antaranya yaitu; mengkaji 

standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok, 

mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator keberhasilan 

belajar, menentukan alokasi waktu dan sumber belajar. 

Untuk memudahkan guru dan kepala sekolah dalam mengembangkan 

silabus , perlu dipahami proses pengembangannya, baik yang mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun revisi. 

Format silabus berbasis KTSP minimal mencakup: standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, materi standar, standar proses (kegiatan belajar dan 

mengajar) dan standar penilaian. Sementara format silabus berbasis Kurikulum 

2013 minimal mencakup: kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi 

standar, standar proses (kegiatan belajar dan mengajar) dan standar penilaian 

 

LATIHAN SOAL 

1. Mengapa dalam perangkat pembelajaran guru diperlukan pembuatan silabus, 

jelaskan! 

2. Sebutkan tiga manfaat pembuatan silabus, baik bagi guru khususnya maupun 

peserta didik umumnya! 

3. Menurut Anda apa fungsi dari prinsip-prinsip pengembangan silabus! 

4. Bagaimanakah langkah-langkah yang harus dilakukan lembaga pendidikan, 

kepala sekolah maupun guru dalam pengembangan silabus, jelaskan! 



 

95 

 

5. Carilah dan analisislah salah satu silabus mata pelajaran yang terdapat di 

jurusan akuntansi dengan cara observasi ke sekolah menengah kejuruan yang 

dekat dengan tempat tinggal Anda! 
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BAB 6 

MATERI PEMBELAJARAN 

PENDAHULUAN 

Sebagai konsekuensi atas terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan 

Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(SNP), Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional, telah menerbitkan 

berbagai peraturan agar penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat memenuhi acuan atau standar 

tertentu. Berbagai standar tersebut adalah: (1) standar isi, (2) standar kompetensi 

atau kompetensi inti lulusan pada kurikulum 2013, (3) standar proses, (4) standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar 

pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. 

Dalam pencapaian standar isi (SI) yang memuat standar kompetensi (SK) atau 

Kompetensi Inti dan kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai oleh peserta didik 

setelah melalui pembelajaran dalam jenjang dan waktu tertentu, sehingga pada 

gilirannya mencapai standar kompetensi lulusan (SKL) setelah menyelesaikan 

pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu secara tuntas. Agar peserta didik 

dapat mencapai SK atau KI, KD, maupun SKL yang diharapkan, perlu didukung 

oleh berbagai standar lainnya, antara lain standar proses dan standar pendidik dan 

tenaga kependidikan. 

Untuk membantu peserta didik mencapai berbagai kompetensi yang 

diharapkan, pelaksanaan atau proses pembelajaran perlu diusahakan agar 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik. Analisis terhadap standar kompetensi dan 

kompetensi dasar juga merupakan bagian sangat penting dalam mendukung 

keseluruhan komponen dari materi pembelajaran tersebut. 

Penjabaran SK dan KD sebagai bagian dari pengembangan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP) dilakukan melalui pengembangan silabus dan rencana 
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pelaksanaan pembelajaran. Silabus merupakan penjabaran secara umum dengan 

mengembangkan SK atau KI-KD , materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

sumber belajar dan penilaian. Sebagai bagian dari langkah pengembangan silabus, 

pengembangan indikator merupakan langkah strategis yang berpengaruh pada 

kualitas pembelajaran di kelas. Kemampuan guru dan sekolah dalam 

mengembangkan indikator berpengaruh pada kualitas kompetensi peserta didik di 

sekolah tersebut.  

Dalam PP nomor 19 tahun 2005 Pasal 20, diisyaratkan bahwa guru 

diharapkan mengembangkan materi pembelajaran, yang kemudian dipertegas 

malalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 41 tahun 

2007 tentang Standar Proses, yang antara lain mengatur tentang perencanaan 

proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan 

untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Salah satu 

elemen dalam RPP adalah sumber belajar. Dengan demikian, guru diharapkan 

untuk mengembangkan materi pembelajaran sebagai salah satu  sumber belajar 

dan acuan pembelajaran.  

Selain itu, pada lampiran Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, juga diatur tentang berbagai 

kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik, baik yang bersifat kompetensi inti 

maupun kompetensi mata pelajaran. Bagi guru pada satuan pendidikan jenjang 

Sekolah Menengah Atas (SMA), baik dalam tuntutan kompetensi pedagogik 

maupun kompetensi profesional, berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam 

mengembangkan sumber belajar dan materi pembelajaran. 

Oleh karena itu, disamping sebagai implementasi dari Permendiknas nomor 25 

tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Ditjen 

Mandikdasmen bahwa rincian tugas Subdirektorat Pembelajaran - Dit. PSMA 

(yang antara lain disebutkan bahwa melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 

pedoman dan prosedur pelaksanaan pembelajaran, termasuk penyusunan pedoman 

pelaksanaan kurikulum) dipandang perlu menyusun panduan bagi guru SMA 

sehingga dapat dijadikan salah satu referensi dalam pengembangan materi 

pembelajaran.  
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KOMPETENSI 

1. Mahasiswa mampu memiliki kemampuan lebih luas untuk 

mengembangkan materi pembelajaran. 

2. Mahasiswa mampu menggambarkan strategi implementasi 

pengembangan materi pembelajaran. 

3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan peningkatan mutu 

pembelajaran melalui proses pengembangan materi pembelajaran yang 

efektif. 

 

 

MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

White board, Spidol, Chart dan LCD 

 

SUMBER PEMBELAJARAN 

Buku referensi, Jurnal ilmiah dan Internet 
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6.1 Pengertian Materi Pembelajaran 

Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada 

keberhasilan guru merancang materi pembelajaran.  Materi Pembelajaran 

pada hakekatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari Silabus, yakni 

perencanaan, prediksi dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat 

Kegiatan Pembelajaran.  

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa Materi pembelajaran 

(instructional materials) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi kompetensi inti dan 

kompetensi dasar yang ditetapkan. 

Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari 

keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan 

pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dicapai oleh peserta 

didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran 

hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator . 

Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta 

didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran 

adalah jenis, cakupan, urutan, dan perlakuan (treatment) terhadap materi 

pembelajaran tersebut.  

Agar guru dapat membuat persiapan yang berdaya guna dan berhasil 

guna, dituntut memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan 

pengembangan materi pembelajaran, baik berkaitan dengan hakikat, fungsi, 

prinsip, maupun prosedur pengembangan materi serta mengukur efektivitas 

persiapan tersebut. 

 

6.2 Jenis-Jenis Materi Pembelajaran 

Jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasi sebagai berikut.   
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1. Fakta yaitu segala hal yang bewujud kenyataan dan kebenaran, meliputi 

nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, 

nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Contoh dalam mata 

pelajaran Sejarah: Peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan 

pembentukan Pemerintahan Indonesia. 

2. Konsep yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa 

timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, 

hakikat, inti /isi  dan sebagainya. Contoh, dalam mata pelajaran Biologi: 

Hutan hujan tropis di Indonesia sebagai sumber plasma nutfah, Usaha-usaha 

pelestarian keanekargaman hayati Indonesia secara in-situ dan ex-situ, dsb. 

3. Prinsip yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, 

meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan 

antarkonsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contoh, dalam 

mata pelajaran Fisika: Hukum Newton tentang gerak, Hukum 1 Newton, 

Hukum 2 Newton, Hukum 3 Newton, Gesekan Statis dan Gesekan Kinetis, 

dsb. 

4. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam 

mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contoh, dalam mata 

pelajaran TIK: Langkah-langkah mengakses internet, trik dan strategi 

penggunaan Web Browser dan Search Engine, dsb. 

5. Sikap atau Nilai merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya  nilai 

kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar dan 

bekerja, dsb. Contoh, dalam mata pelajaran Geografi:  Pemanfaatan 

lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengertian 

lingkungan, komponen ekosistem, lingkungan hidup sebagai sumberdaya, 

pembangunan berkelanjutan. 

 

6.3 Prinsip-Prinsip Pengembangan Materi 

Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran 

adalah kesesuaian (relevansi), keajegan (konsistensi), dan kecukupan 

(adequacy).  
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1. Relevansi artinya kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan 

dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. 

Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal 

fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan 

konsep atau prinsip ataupun jenis materi yang lain.  Misalnya : kompetensi 

dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah ”Menjelaskan hukum 

permintaan dan hukum penawaran serta asumsi yang mendasarinya”  

(Ekonomi kelas X semester 1) maka pemilihan materi pembelajaran yang 

disampaikan seharusnya ”Referensi tentang hukum permintaan dan 

penawaran” (materi konsep), bukan  Menggambar kurva permintaan dan 

penawaran dari satu daftar transaksi (materi prosedur). 

2. Konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai 

peserta didik ada empat macam, maka materi yang harus diajarkan juga 

harus meliputi empat macam. Misalnya kompetensi dasar yang harus 

dikuasai peserta didik adalah Operasi Aljabar bilangan bentuk akar 

(Matematika Kelas X semester 1) yang meliputi penambahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka materi yang diajarkan juga 

harus meliputi teknik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

merasionalkan pecahan bentuk akar. 

3. Adequacy artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup 

memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar 

yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu 

banyak. Jika terlalu sedikit maka kurang membantu tercapainya standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak maka 

akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum 

(pencapaian keseluruhan KI dan KD). 

Adapun dalam pengembangan materi pembelajaran guru harus mampu 

mengidentifikasi Materi Pembelajaran dengan mempertimbangkan hal-hal di 

bawah ini: 

1. potensi peserta didik; 
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2. relevansi dengan karakteristik daerah; 

3. tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual 

peserta didik; 

4. kebermanfaatan bagi peserta didik; 

5. struktur keilmuan; 

6. aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran; 

7. relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan 

8. alokasi waktu. 

 

6.4 Penentuan Cakupan dan Urutan Materi Pembelajaran  

Penentuan cakupan materi pembelajaran 

Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus 

memperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif (fakta, konsep, prinsip, 

prosedur) aspek afektif, ataukah aspek psikomotor,  karena ketika sudah 

diimplementasikan dalam proses pembelajaran maka tiap-tiap jenis uraian materi 

tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda.  

Selain memperhatikan jenis materi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip 

yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang 

menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Keluasan cakupan materi berarti 

menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu 

materi pembelajaran. Kedalaman materi menyangkut rincian konsep-konsep yang 

terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik.  

Sebagai contoh, proses fotosintesis dapat diajarkan di SD, SMP dan SMA, 

juga di perguruan tinggi, namun keluasan dan kedalaman pada setiap jenjang 

pendidikan tersebut akan berbeda-beda. Semakin tinggi jenjang pendidikan akan 

semakin luas cakupan aspek proses fotosintesis yang dipelajari dan semakin detail 

pula setiap aspek yang dipelajari. Di SD dan SMP aspek kimia disinggung sedikit 

tanpa menunjukkan reaksi kimianya. Di SMA reaksi-reaksi kimia mulai dipelajari 

dan di perguruan tinggi reaksi kimia dari proses fotosintesis semakin diperdalam.  

Kecukupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan. 

Memadainya cakupan aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat 
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membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. 

Misalnya, jika dalam pembelajaran dimaksudkan untuk memberikan kemampuan 

kepada peserta didik di bidang jual beli, maka uraian materinya mencakup: 

a. penguasaan atas konsep pembelian, penjualan, laba, dan rugi;   

b. rumus menghitung laba dan rugi jika diketahui pembelian dan 

penjualan;  

c. penerapan/aplikasi rumus menghitung  laba dan rugi. 

Cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah 

materi yang akan diajarkan terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai 

sehingga terjadi kesesuaian dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai.  

Misalnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas XI, salah satu 

kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik adalah " Menulis surat dagang 

dan surat kuasa". Setelah diidentifikasi, ternyata materi pembelajaran untuk 

mencapai kemampuan tersebut termasuk jenis prosedur. Jika kita analisis, secara 

garis besar cakupan materi yang harus dipelajari peserta didik agar mampu 

membuat Surat Dagang sekurang-kurangnya meliputi: (1) jenis surat  niaga, (2) 

jenis perjanjian jual beli dan surat kuasa,  (3) menulis surat perjanjian  jual –  beli 

dan surat kuasa sesuai dengan  keperluan , (4)  surat perjanjian jual – beli  dan 

surat berdasarkan struktur kalimat dan EYD. 

 

6.5 Urutan  Materi  Pembelajaran  

Urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran. 

Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi  pembelajaran  

mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat (prerequisite) akan menyulitkan 

peserta didik dalam mempelajarinya. Misalnya,  materi operasi bilangan 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Peserta didik akan 

mengalami kesulitan mempelajari pengurangan jika materi penjumlahan belum 

dipelajari. Peserta didik akan mengalami kesulitan melakukan pembagian jika 

materi perkalian belum dipelajari.  

Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya 

dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu: pendekatan prosedural dan 



 

104 
 

hierarkis. 

 

a. Pendekatan prosedural. 

Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan 

langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah 

melaksanakan suatu tugas. Misalnya langkah-langkah: dalam 

menelpon, dalam mengoperasikan peralatan  kamera video, cara 

menginstalasi program computer, dan sebagainya. 

Contoh : Urutan Prosedural  (tatacara) 

Pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 

peserta didik harus mencapai kompetensi dasar ”Melakukan setting 

peripheral pada operating system (OS) komputer”.  Agar peserta didik 

berhasil mencapainya, harus melakukan langkah-langkah berurutan 

mulai dari cara membaca gambar periferal sampai dengan mengetes 

keberhasilannya. Prosedur instalasi tersebut dapat disajikan dalam 

materi pembelajaran sebagaimana dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 1: Contoh Urutan Materi pembelajaran Secara Prosedural 

Materi 

Pembelajaran 
Urutan Materi 

Melakukan 

setting 

peripheral pada 

operating 

system (OS) 

komputer 

• Mengidentifikasi informasi tentang jenis dan fungsi tiap-

tiap peripheral  

• Jenis dan fungsi tiap-tiap peripheral 

• Petunjuk pengoperasian peripheral 

• Fungsi driver 

• Instalasi driver peripheral 

• Mempraktikkan setting peripheral 

(Kecakapan hidup: Identifikasi variabel, menghubungkan 

variabel, merumuskan, hipotesis, mengambil keputusan) 

b. Pendekatan hierarkis 

Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan 

yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. 



 

105 
 

Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk 

mempelajari materi berikutnya. 

Contoh : Urutan Hierarkis  (berjenjang) 

Soal cerita tentang Perhitungan Laba Rugi dalam Jual Beli 

Agar peserta didik mampu menghitung laba atau rugi dalam jual beli 

(penerapan rumus/dalil), peserta didik terlebih dahulu harus 

mempelajari konsep/pengertian laba, rugi, penjualan, pembelian, 

modal dasar (penguasaan konsep). Setelah itu peserta didik perlu 

mempelajari rumus/dalil menghitung laba dan rugi (penguasaan dalil). 

Selanjutnya peserta didik menerapkan dalil atau prinsip jual beli 

(penguasaan penerapan dalil). Bila disajikan dalam bentuk tabel  

sebagai berikut. 

Tabel 2: Contoh Urutan Materi pembelajaran secara hierarkis 

Materi 

pembelajaran 
Urutan Materi 

1. Menghitung 

laba atau rugi 

dalam jual beli   

1.1. Konsep/pengertian laba, rugi,  penjualan, 

pembelian, modal dasar 

1.2. Rumus/dalil menghitung laba, dan rugi 

1.3. Penerapkan dalil atau prinsip jual beli 

 

6.6 Penentuan Sumber Belajar    

Berbagai sumber belajar dapat digunakan untuk mendukung  materi 

pembelajaran  tertentu. Penentuan tersebut harus tetap mengacu pada setiap 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 

Beberapa jenis sumber belajar antara lain: 

1. buku  

2. laporan hasil penelitian 

3. jurnal (penerbitan hasil penelitian  dan pemikiran ilmiah)  

4. majalah ilmiah 

5. kajian pakar bidang studi 

6. karya profesional 
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7. buku kurikulum 

8. terbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan 

9. situs-situs Internet 

10. multimedia (TV, Video, VCD, kaset audio, dsb) 

11. lingkungan (alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, ekonomi) 

12. narasumber 

Perlu diingat bahwa tidaklah tepat jika seorang guru hanya bergantung 

pada satu jenis sumber sebagai satu-satunya sumber belajar. Sumber Belajar 

adalah rujukan, artinya dari berbagai sumber belajar tersebut seorang guru 

harus melakukan analisis dan mengumpulkan materi yang sesuai untuk 

dikembangkan dalam bentuk bahan ajar. Di samping itu, kegiatan 

pembelajaran  bukanlah usaha mengkhatamkan (menyelesaikan) keseluruhan 

isi suatu buku, tetapi membantu peserta didik mencapai kompetensi. Karena 

itu, hendaknya guru menggunakan sumber belajar maupun Bahan Ajar secara 

bervariasi, untuk pengembangan bahan ajar dapat berpedoman dengan 

panduan pengembangan bahan ajar yang diterbitkan oleh Direktorat 

Pembinaan SMA. 
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6.7  Langkah-Langkah Penentuan Materi Pembelajaran 

1. Identifikasi kompetensi inti dan kompetensi dasar 

Sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu perlu 

di identifikasi aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau 

dikuasai peserta didik. Aspek tersebut perlu ditentukan, karena setiap  

standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang 

berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Harus ditentukan apakah 

standar kompetensi  dan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta 

didik termasuk ranah kognitif, psikomotor ataukah afektif. 

▪▪  Ranah Kognitif jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis,  dan penilaian. 

▪▪  Ranah Psikomotor jika kompetensi yang ditetapkan meliputi gerak 

awal, semirutin, dan rutin. 

▪▪  Ranah Afektif jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pemberian 

respons, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. 

2. Identifikasi Jenis-jenis Materi Pembelajaran 

Identifikasi dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi 

pembelajaran  dengan tingkatan aktivitas /ranah  pembelajarannya. Materi  

yang sesuai untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang 

menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan 

keterampilan berpikir. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk 

ranah kognitif adalah fakta, konsep, prinsip dan prosedur. 

Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah afektif ditentukan 

berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti 

minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dengan demikian, jenis 

materi yang sesuai untuk ranah afektif meliputi rasa dan penghayatan, 

seperti pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan penilaian.  

Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah psikomotor 

ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek keterampilan 

motorik. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah 

psikomotor terdiri dari gerakan awal, semirutin, dan rutin. Misalnya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berpikir&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Minat&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Sikap


 

108 
 

tulisan tangan, mengetik, berenang, mengoperasikan komputer, 

mengoperasikan mesin dan sebagainya.  

Materi yang akan dibelajarkan  perlu diidentifikasi  secara tepat 

agar pencapaian kompetensinya dapat diukur. Di samping itu, dengan 

mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan dibelajarkan, maka guru 

akan mendapatkan ketepatan dalam metode pembelajarannya. Sebab, 

setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi, metode, media, dan 

sistem evaluasi yang berbeda-beda. Misalnya metode pembelajaran materi 

fakta atau hafalan bisa menggunakan “jembatan keledai”, “jembatan 

ingatan” (mnemonics), sedangkan metode pembelajaran materi prosedur 

dengan cara  “demonstrasi”.  

Cara yang paling mudah untuk menentukan jenis materi 

pembelajaran yang akan dibelajarkan adalah dengan cara mengajukan 

pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik.  

Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita akan mengetahui apakah 

materi yang harus kita belajarkan berupa  fakta, konsep, prinsip, prosedur, 

aspek sikap, atau keterampilan motorik.  

Berikut adalah pertanyaan penuntun untuk mengidentifikasi jenis 

materi pembelajaran. 

a. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa 

mengingat nama suatu objek, simbol atau suatu peristiwa? Kalau 

jawabannya “ya” maka materi pembelajaran yang harus diajarkan 

adalah “fakta”. Contoh: Nama dan lambang zat kimia, nama-nama 

organ tubuh manusia. 

b. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa 

kemampuan untuk menyatakan suatu definisi, menuliskan ciri khas 

sesuatu, mengklasifikasikan atau mengelompokkan beberapa contoh 

objek sesuai dengan suatu definisi? Kalau  jawabannya “ya” berarti 

materi yang harus diajarkan adalah “konsep”. Contoh : Seorang guru 

Biologi menunjukkan beberapa tumbuh-tumbuhan kemudian peserta 

didik diminta untuk menglasifikasikan atau mengelompokkan mana 
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yang termasuk tumbuhan berakar serabut dan mana yang berakar 

tunggang. 

c. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa 

menjelaskan atau melakukan langkah-langkah atau prosedur secara 

urut atau membuat sesuatu? Bila “ya” maka materi yang harus 

diajarkan  adalah “prosedur”. Contoh :  

• Seorang guru Pendidikan Kewarganegaraan membelajarkan 

bagaimana proses penyusunan langkah-langkah untuk mengatasi 

permasalahan dalam mewujudkan persamaan Hak Asasi Manusia.  

• Seorang guru Fisika menjelaskan tentang bagaimana membuat 

magnet buatan. Seorang guru Kimia mengajarkan bagaimana 

membuat sabun mandi.  

d. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa 

menentukan hubungan antara beberapa konsep, atau menerapkan 

hubungan antara berbagai macam konsep? Bila jawabannya “ya”, 

berarti materi pembelajaran yang harus diajarkan termasuk dalam 

kategori “prinsip”. Contoh : 

• Seorang guru Matematika menjelaskan cara  menghitung luas 

segitiga menggunakan aturan Trigonometri. Rumus luas segitiga 

adalah setengah dari perkalian dua sisi berdekatan kali sinus sudut 

yang diapit .  

• Seorang guru Ekonomi menjelaskan hubungan antara penawaran 

dan permintaan suatu barang dalam lalu lintas ekonomi. Jika 

permintaan naik sedangkan penawaran tetap, maka harga akan 

naik.  

e. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa 

memilih berbuat atau tidak berbuat berdasar pertimbangan baik buruk, 

suka tidak suka, indah tidak indah? Jika jawabannya “Ya”, maka 

materi pembelajaran yang harus diajarkan berupa aspek sikap atau 

nilai. Contoh: Budi memilih tidak menaati rambu-rambu lalulintas 
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daripada terlambat ke sekolah walau telah dibelajarkan pentingnya 

menaati peraturan lalu lintas. 

f. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa 

melakukan perbuatan secara fisik? Jika jawabannya “Ya”, maka materi 

pembelajaran yang harus diajarkan adalah aspek motorik. Contoh: 

Dalam pelajaran lompat tinggi, peserta didik diharapkan mampu 

melompati mistar setinggi 125 centimeter. Materi pembelajaran yang 

harus diajarkan adalah teknik lompat tinggi.  

Agar menjadi lebih jelas dalam mengidentifikasi materi 

pembelajaran apakah termasuk aspek kognitif (fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur), aspek afektif dan aspek psikomotorik, berikut disajikan bagan 

alur (flowchart) langkah-langkah penentuan materi pembelajaran. Selain 

menggambarkan langkah-langkah yang menunjukkan cara berpikir, 

diagram di bawah ini juga menunjukkan kata-kata kunci untuk 

menentukan jenis atau tipe materi pembelajaran dalam hubungannya 

dengan perumusan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. 
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Diagram  6.1. Proses Pemilihan Materi Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Materi Pembelajaran Fakta 
Contoh: 
Jenis-jenis binatang memamah biak, 
tanaman berbiji tunggal, nama-nama 
bulan dalam setahun. Kata kunci: 

Nama, jenis. jumlah, tempat, lambang. 

Materi Pembelajaran Konsep. 
Contoh : 
Bujur sangkar adalah persegi panjang 
yang keempat sisinya sama panjang 
Kata kunci 
Definisi, klasifikasi, identifikasi, ciri-ciri, 
aksioma. 

 

Materi Pembelajaran Prosedur. 
Contoh: 
Cara mengukur suhu badan 
menggunakan termometer. 
Kata kunci: Langkah-langkah 
mengerjakan tugas secara 
urut/prosedural  

Materi pembelajaran aspek 
afektif/sikap 

Contoh: 
Sikap jujur, motivasi tinggi,  minat 
belajar besar, menjauhi perbuatan 
tercela, dsb. 
Kata kunci:  Sikap atau nilai 

Apakah peserta didik diminta 
melakukan kegiatan 

menggunakan anggota 
 badan? 

Materi pembelajaran aspek  
psikomotorik 

Contoh: 
Lompat tinggi,lompat galah, lari 100 
meter, berenang, tinju, pencak silat, 
dsb. 
Kata kunci: Kegiatan fisik 

 
Apakah kompetensi  dasar 
berupa  mengingat fakta? 

Apakah kompetensi    
dasar berupa mengemukakan  

definisi, menjelaskan, 
mengklasifikasikan ? 

Apakah  
kompetensi   dasar berupa 

menjelaskan hubungan antara 
berbagai konsep, sebab-

akibat? 

Apakah  
peserta didik diminta untuk 

memilih sikap tertentu 
terhadap suatu obyek  

kejadian? 

Apakah 
 kompetensi  dasar  berupa 

menjelaskan langkah-langkah 
mengerjakan sesuatu 

prosedur tertentu? 

Materi Pembelajaran Prinsip. 
Contoh : 
Jika permintaan naik, sedangkan 
penawaran tetap, maka harga akan 
naik. 
Kata kunci 
Dalil, rumus, postulat 
Hubungan, sebab-akibat, jika... maka…. 

 

 
 

Pilih 
kompetensi 
dasar yang 

akan 
diajarkan 

 

Y 

T 

Y 

Y 

Y 

Y 

T 

T 
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6.8 Strategi Urutan Penyampaian   

1. Strategi urutan penyampaian simultan 

Jika guru harus menyampaikan lebih dari satu materi pembelajaran, 

maka menurut strategi urutan penyampaian simultan, materi secara 

keseluruhan disajikan secara serentak, kemudian diperdalam satu demi 

satu (metode global)..  

2. Strategi urutan penyampaian suksesif 

Jika guru harus menyampaikan materi pembelajaran lebih daripada 

satu, maka menurut strategi urutan panyampaian suksesif, sebuah materi 

satu demi satu disajikan secara mendalam baru kemudian secara berurutan 

menyajikan materi berikutnya secara mendalam pula.  

 

6.9 Strategi  Penyampaian  Jenis-Jenis Materi 

Secara garis besar, langkah-langkah menyampaikan materi 

pembelajaran  sangat bergantung kepada jenis materi yang akan disajikan. 

Langkah-langkah dan strategi yang dijabarkan dalam panduan ini adalah 

masih dalam taraf minimal. Pengembangannya, diserahkan pada kreativitas 

guru, sepanjang tidak menyalahi kaidah-kaidah yang telah dijelaskan pada 

bab-bab sebelumnya.   

1. Strategi Penyampaian Fakta 

Jika guru harus manyajikan materi pembelajaran jenis fakta (nama-nama 

benda, nama tempat, peristiwa sejarah, nama orang, nama lambang atau 

simbol, dsb.). 

Langkah-langkah membelajarkan materi pembelajaran jenis “Fakta”:  

(a) Sajikan fakta 

(b) Berikan bantuan untuk materi yang harus dihafal 

(c) Berikan soal-soal mengingat kembali (review) 

(d) Berikan umpan balik 

(e) Berikan tes. 
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Contoh :  

Strategi penyampaian materi Pengantar akuntansi Kelas X tentang bapak 

akuntansi. 

2. Strategi penyampaian konsep 

Materi pembelajaran jenis konsep  adalah materi berupa definisi atau 

pengertian. Tujuan mempelajari konsep adalah agar peserta didik paham, 

dapat menunjukkan ciri-ciri, unsur, membedakan, membandingkan, 

menggeneralisasi, dsb.  

Langkah-langkah mengajarkan atau menyampaikan materi pembelajaran 

jenis  ”Konsep”: 

(a) Sajikan Konsep 

(b) Berikan bantuan (berupa inti isi, ciri-ciri pokok, contoh dan bukan 

contoh) 

(c) Berikan soal-soal latihan dan tugas  

(d) Berikan umpanbalik 

(e) Berikan tes. 

Contoh: konsep dasar akuntansi atau siklus akuntansi 

3. Strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip 

Termasuk materi pembelajaran jenis prinsip adalah dalil, rumus, hukum 

(law), postulat, teorema, dsb. 

Langkah-langkah mengajarkan atau menyampaikan materi pembelajaran 

jenis “prinsip”   

(a) Berikan prinsip 

(b) Berikan bantuan berupa contoh penerapan  prinsip 

(c) Berikan soal-soal latihan 

(d) Berikan umpan balik 

(e) Berikan tes. 

Contoh:  

penyampain materi Persamaan Dasar Akuntansi. 

4. Strategi Penyampaian Prosedur 

Tujuan mempelajari prosedur adalah agar peserta didik dapat melakukan 
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atau mempraktekkan prosedur tersebut, bukan sekedar paham atau hafal. 

Termasuk materi pembelajaran  jenis prosedur adalah langkah-langkah 

mengerjakan suatu tugas secara urut. Misalnya langkah-langkah 

menghidupkan televisi, menghidupkan  dan mematikan komputer. 

Langkah-langkah mengajarkan prosedur meliputi:  

a. menyajikan prosedur 

b. pemberian bantuan dengan jalan mendemonstrasikan bagaimana cara 

melaksanakan prosedur 

c. memberikan latihan (praktik) 

d. memberikan umpanbalik 

e. memberikan tes.  

5. Strategi penyampaian materi aspek sikap (afektif) 

Termasuk materi pembelajaran aspek sikap (afektif) menurut Bloom 

(1978) adalah pemberian respons, penerimaan suatu nilai, internalisasi, 

dan penilaian. Beberapa strategi mengajarkan materi aspek sikap antara 

lain:  penciptaan kondisi, pemodelan atau contoh, demonstrasi, simulasi, 

penyampaian ajaran atau dogma. 

 

 

 

R INGKASAN  

Materi pembelajaran (instructional materials) adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka 

memenuhi kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan. 

Jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasi sebagai berikut.: 

Fakta yaitu segala hal yang bewujud kenyataan dan kebenaran, Konsep yaitu 

segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil 

pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti /isi  dan 

sebagainya, Prinsip yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi 

terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta 

hubungan antarkonsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat, Prosedur 
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merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu 

aktivitas dan kronologi suatu sistem dan Sikap atau Nilai merupakan hasil belajar 

aspek sikap. 

Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi 

pembelajaran adalah kesesuaian (relevansi), keajegan (konsistensi), dan kecukupan 

(adequacy). Selain memperhatikan jenis materi dan prinsip-prinsip yang perlu 

digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut 

keluasan dan kedalaman materinya. Keluasan cakupan materi berarti 

menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu 

materi pembelajaran. Kedalaman materi menyangkut rincian konsep-konsep yang 

terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. 

Setelah materi siap untuk di sampaiakan, maka langkah-langkah 

menyampaikan materi pembelajaran  sangat bergantung kepada jenis materi yang 

akan .disajikan serta kemampuan dari seorang guru 

 

 

LATIHAN SOAL 

1. Jelaskan pengertian materi pembelajaran! 

2. Sebutkan jenis-jenis materi pembelajaran! 

3. Uraikan mengenai prisip-prinsip yang harus dimiliki dalam menentukan 

materi pembelajaran! 

4. Gambarkan bagaimanakah keterkaitan antara pemilihan materi 

pembelajaran, prinsip penentuan materi pembelajaran dengan cakupan dan 

kedalaman materi pembelajaran! 

5. Rancanglah bagaimanakah anda menentukan materi pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tersedia! 
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BAB 7 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR 

 

PENDAHULUAN 

 

Sebagai konsekuensi atas terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan 

Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(SNP), Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional, telah menerbitkan 

berbagai peraturan agar penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) paling tidak dapat memenuhi standar 

minimal tertentu. Berbagai standar tersebut adalah: (1) standar isi, (2) standar 

kompetensi lulusan, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) 

standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. 

Dalam pencapaian standar isi (SI) yang memuat kompetensi inti (KI) dan 

kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melalui 

pembelajaran dalam jenjang dan waktu tertentu, sehingga pada gilirannya 

mencapai standar kompetensi lulusan (SKL) setelah menyelesaikan pembelajaran 

pada satuan pendidikan tertentu secara tuntas. Agar peserta didik dapat mencapai 

SK, KD, maupun SKL yang diharapkan, perlu didukung oleh berbagai standar 

lainnya, antara lain standar proses dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. 

Dalam PP nomor 19 tahun 2005 Pasal 20, diisyaratkan bahwa guru 

diharapkan mengembangkan materi pembelajaran, yang kemudian dipertegas 

malalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 41 tahun 

2007 tentang Standar Proses, yang antara lain mengatur tentang perencanaan 

proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan 

untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Salah satu 

elemen dalam RPP adalah sumber belajar. Dengan demikian, guru diharapkan 

untuk mengembangkan bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar.  
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Selain itu, pada lampiran Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, juga diatur tentang berbagai 

kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik, baik yang bersifat kompetensi inti 

maupun kompetensi mata pelajaran. Bagi guru pada satuan pendidikan jenjang 

Sekolah Menengah Atas (SMA), baik dalam tuntutan kompetensi pedagogik 

maupun kompetensi profesional, berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam 

mengembangkan sumber belajar dan bahan ajar. 

Oleh karena itu, disamping sebagai implementasi dari Permendiknas 

nomor 25 tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Ditjen 

Mandikdasmen bahwa rincian tugas Subdirektorat Pembelajaran - Dit. PSMA 

(yang antara lain disebutkan bahwa melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 

pedoman dan prosedur pelaksanaan pembelajaran, termasuk penyusunan pedoman 

pelaksanaan kurikulum) dipandang perlu menyusun panduan bagi guru SMA 

sehingga dapat dijadikan salah satu referensi dalam pengembangan bahan ajar.  

 

KOMPETENSI  

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar bahan ajar. 

2. Mahasiswa mampu menyebutkan berbagai jenis bahan ajar. 

3. Mahasiswa mampu menguraikan langkah-langkah penyusunan bahan ajar. 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan sistematika bahan ajar. 

5. Mahasiswa mampu membuat contoh bahan ajar seperti LKS atau Modul. 

 

MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

White board, Spidol, Chart dan LCD 

 

SUMBER PEMBELAJARAN 

Buku referensi, Jurnal ilmiah dan Internet 
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7.1 Pengertian Sumber Belajar  

Guna menghasilkan tamatan yang mempunyai  kemampuan sesuai 

standard kompetensi lulusan, diperlukan pengembangan pembelajaran untuk 

setiap kompetensi secara sistematis, terpadu, dan tuntas (mastery learning). 

Pada pendidikan menengah umum, di samping buku-buku teks, juga 

dikenalkan adanya lembar-lembar pembelajaran (instructional sheet) dengan nama 

yang bermacam-macam, antara lain: lembar tugas (job sheet), lembar kerja (work 

sheet), lembar informasi (information sheet) dan bahan ajar lainnya baik cetak 

maupun non-cetak. Semua bahan yang digunakan untuk mendukung proses 

belajar itu disebut sebagai bahan ajar (teaching material). 

Untuk pembelajaran yang bertujuan mencapai kompetensi sesuai dengan 

kurikulum 2013 diperlukan kemampuan guru untuk dapat mengembangkan yang 

tepat. Dengan pendekatan belajar tuntas (mastery learning) diharapkan siswa 

dapat menguasai kompetensi-kompetensi secara utuh, sesuai dengan kecepatan 

belajarnya. Untuk itu bahan ajar hendaknya disusun agar siswa lebih aktif dalam 

kegiatan pembelajaran mencapai  kompetensi. 

Terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk maksud yang sama 

namun sebenarnya memiliki pengertian yang sedikit berbeda, yakni sumber 

belajar dan bahan ajar. Untuk itu, maka berikut ini akan dijelaskan terlebih dahulu 

tentang pengertian sumber belajar dan bahan ajar. 

1. Pengertian Sumber Belajar 

Sering kita dengar istilah sumber belajar (learning resource), orang juga 

banyak yang telah memanfaatkan sumber belajar, namun umumnya yang 

diketahui hanya perpustakaan dan buku sebagai sumber belajar. Padahal 

secara tidak terasa  apa yang mereka gunakan, orang, dan benda tertentu 

adalah termasuk sumber belajar.    

Sumber belajar dalam website bced didefinisikan sebagai berikut: 

Learning resources are defined as information, represented and stored in 

a variety of media and formats, that assists student learning as defined by 

provincial or local curricula. This includes but is not limited to, materials 

in print, video, and software formats, as well as combinations of these 
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formats intended for use by teachers and students. 

http://www.bced.gov.bc.ca/irp/appskill/ asleares.htm January 28, 1999. 

Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan 

disimpan dalam berbagai bentuk media, yang dapat membantu siswa 

dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum.  Bentuknya tidak 

terbatas apakah dalam bentuk cetakan, video, format perangkat lunak atau 

kombinasi dari berbagai format yang dapat digunakan oleh siswa ataupun 

guru. 

Sadiman mendefinisikan sumber belajar sebagai segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk belajar, yakni dapat berupa orang, benda, 

pesan, bahan, teknik, dan latar (Sadiman, Arief S., Pendayagunaan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran, makalah, 2004)  

Menurut Association for Educational Communications and 

Technology (AECT, 1977), sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya 

yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam 

bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. 

Dengan demikian maka  sumber belajar juga diartikan sebagai 

segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung 

informasi dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk 

melakukan proses perubahan tingkah laku.   

Dari pengertian tersebut maka sumber belajar dapat dikategorikan 

sebagai berikut: 

a. Tempat atau lingkungan alam sekitar yaitu dimana saja seseorang 

dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku maka 

tempat itu dapat dikategorikan sebagai tempat belajar yang berarti 

sumber belajar, misalnya perpustakaan, pasar, museum, sungai, 

gunung, tempat pembuangan sampah, kolam ikan dan lain sebagainya. 

b. Benda yaitu segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan 

tingkah laku bagi peserta didik, maka benda itu dapat dikategorikan 

sebagai sumber belajar. Misalnya situs, candi, benda peninggalan 

http://www.bced.gov.bc.ca/irp/appskill/%20asleares.htm%20January%2028


 

120 
 

lainnya. 

c. Orang yaitu siapa saja yang memiliki keahlian tertentu di mana peserta 

didik dapat belajar sesuatu, maka yang bersangkutan dapat 

dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya guru, ahli geologi, 

polisi, dan ahli-ahli lainnya. 

d. Bahan yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman 

elektronik, web, dll yang dapat digunakan untuk belajar. 

e. Buku yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh 

peserta didik dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya 

buku pelajaran, buku teks, kamus, ensiklopedi, fiksi dan lain 

sebagainya. 

f. Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya peristiwa kerusuhan, 

peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya yang guru dapat menjadikan 

peristiwa atau fakta sebagai sumber belajar. 

Sumber belajar akan menjadi bermakna bagi peserta didik maupun 

guru apabila sumber belajar diorganisir melalui satu rancangan yang 

memungkinkan seseorang dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar. 

Jika tidak maka tempat atau lingkungan alam sekitar, benda, orang, dan 

atau buku hanya sekedar tempat, benda, orang atau buku yang tidak ada 

artinya apa-apa. 

 

7.2 Pengertian Bahan Ajar 

Dari uraian tentang pengertian sumber belajar di atas, dapat disimpulkan 

bahwa bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar. Bahan ajar adalah segala 

bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa 

bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. 

Bahan ajar atau teaching-material, terdiri atas dua kata yaitu teaching atau 

mengajar dan material atau bahan.    

Dalam website Dikmenjur dikemukakan pengertian bahwa, bahan ajar 

merupakan seperangkat materi/substansi pembelajaran (teaching material) yang 
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disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan 

dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dengan bahan ajar memungkinkan 

siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau KD secara runtut dan sistematis 

sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan 

terpadu.  

Lebih lanjut disebutkan bahwa bahan ajar berfungsi sebagai: 

a. Pedoman bagi Guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam 

proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang 

seharusnya diajarkan kepada siswa. 

b. Pedoman bagi Siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya 

dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi 

kompetensi yang seharusnya dipelajari/dikuasainya. 

c. Alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran. 

Pendapat lain mengatakan sebagai berikut; 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas.  Bahan 

yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis.   (National 

Center for Vocational Education Research Ltd/National Center for Competency 

Based Training). 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disarikan bahwa bahan ajar adalah 

merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta 

lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar.    

Sebuah bahan ajar paling tidak  mencakup antara lain : 

a. Petunjuk belajar (Petunjuk siswa/guru)  

b. Kompetensi yang akan dicapai 

c. Content atau isi  materi pembelajaran 

d. Informasi pendukung 

e. Latihan-latihan 

f. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK) 

g. Evaluasi 

h. Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi 
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7.3 Mengapa guru perlu mengembangkan Bahan Ajar? 

Terdapat sejumlah alasan, mengapa guru perlu untuk mengembangkan 

bahan ajar, yakni antara lain; ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum,  

karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah belajar. Pengembangan 

bahan ajar harus memperhatikan tuntutan kurikulum, artinya bahan belajar yang 

akan kita kembangkan harus sesuai dengan kurikulum. Pada kurikukulum 2013, 

standard kompetensi lulusan telah ditetapkan oleh pemerintah, namun bagaimana 

untuk mencapainya dan apa bahan ajar yang digunakan diserahkan sepenuhnya 

kepada para pendidik sebagai tenaga profesional. Dalam hal ini, guru dituntut 

untuk mempunyai kemampuan mengembangkan bahan ajar sendiri. Untuk 

mendukung kurikulum, sebuah bahan ajar bisa saja menempati posisi sebagai 

bahan ajar pokok ataupun suplementer. Bahan ajar pokok adalah bahan ajar yang 

memenuhi tuntutan kurikulum. Sedangkan bahan ajar suplementer adalah bahan 

ajar yang dimaksudkan untuk memperkaya, menambah ataupun memperdalam isi 

kurikulum. 

Apabila bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum tidak ada 

ataupun sulit diperoleh, maka membuat bahan belajar sendiri adalah suatu 

keputusan yang bijak. Untuk mengembangkan bahan ajar, referensi dapat 

diperoleh dari berbagai sumber baik itu berupa pengalaman ataupun pengetahauan 

sendiri, ataupun penggalian informasi dari narasumber baik orang ahli ataupun 

teman sejawat. Demikian pula referensi dapat kita peroleh dari buku-buku, media 

masa, internet, dll. Namun demikian, kalaupun bahan yang sesuai dengan 

kurikulum cukup melimpah bukan berarti kita tidak perlu mengembangkan bahan 

sendiri. Bagi siswa, seringkali bahan yang terlalu banyak membuat mereka 

bingung, untuk itu maka guru perlu membuat bahan ajar untuk menjadi pedoman 

bagi siswa. 

Pertimbangan lain adalah karakteristik sasaran. Bahan ajar yang 

dikembangkan orang lain seringkali tidak cocok untuk siswa kita. Ada sejumlah 

alasan ketidakcocokan, misalnya, lingkungan sosial, geografis, budaya, dll. Untuk 

itu, maka bahan ajar yang dikembangkan sendiri dapat disesuaikan dengan 
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karakteristik sasaran. Selain lingkungan sosial, budaya, dan geografis, 

karakteristik sasaran juga mencakup tahapan perkembangan siswa, kemampuan 

awal yang telah dikuasai, minat, latar belakang keluarga dll. Untuk itu, maka 

bahan ajar yang dikembangkan sendiri dapat disesuaikan dengan karakteristik 

siswa sebagai sasaran. 

Selanjutnya, pengembangan bahan ajar harus dapat menjawab atau 

memecahkan masalah ataupun kesulitan dalam belajar. Terdapat sejumlah materi 

pembelajaran yang seringkali siswa sulit untuk memahaminya ataupun guru sulit 

untuk menjelaskannya. Kesulitan tersebut dapat saja terjadi karena materi tersebut 

abstrak, rumit, asing, dsb. Untuk mengatasi kesulitan ini maka perlu 

dikembangkan bahan ajar yang tepat. Apabila materi pembelajaran yang akan 

disampaikan bersifat abstrak, maka bahan ajar harus mampu membantu siswa 

menggambarkan sesuatu yang abstrak gersebut, misalnya dengan penggunaan 

gambar, foto, bagan, skema, dll. Demikian pula materi yang rumit, harus dapat 

dijelaskan dengan cara yang sederhana, sesuai dengan tingkat berfikir siswa, 

sehingga menjadi lebih mudah dipahami. 

 

7.4 Tujuan dan Manfaat Penyusunan Bahan Ajar 

1. Tujuan 

Bahan ajar disusun dengan tujuan: 

a. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 

dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang 

sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa. 

b. Membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping 

buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 

c. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

2. Manfaat 

Ada sejumlah manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang guru 

mengembangkan bahan ajar sendiri, yakni antara lain; pertama, diperoleh 

bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan 

belajar siswa, kedua, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang 
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terkadang sulit untuk diperoleh, ketiga, bahan ajar menjadi labih kaya 

karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi, keempat, 

menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis 

bahan ajar, kelima, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi 

pembelajaran yang efektif antara guru dengan siswa karena siswa akan 

merasa lebih percaya kepada gurunya.  

Di samping itu, guru juga dapat memperoleh manfaat lain, 

misalnya tulisan tersebut dapat diajukan untuk menambah angka kredit 

ataupun dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. 

Dengan tersedianya bahan ajar yang bervariasi, maka siswa akan 

mendapatkan manfaat yaitu, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik.  

Siswa akan lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara 

mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru.  Siswa 

juga akan mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi 

yang harus dikuasainya.  

 

7.5 Prinsip Pengembangan Bahan Ajar 

Pengembangan bahan ajar hendaklah memperhatikan prinsisp-prinsip 

pembelajaran. Di antara prinsip pembelajaran tersebut adalah: 

Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang kongkret untuk 

memahami yang abstrak,  

Siswa akan lebih mudah memahami suatu konsep tertentu apabila penjelasan 

dimulai dari yang mudah atau sesuatu yang kongkret, sesuatu yang nyata ada 

di lingkungan mereka. Misalnya untuk menjelaskan konsep pasar, maka 

mulailah siswa diajak untuk berbicara tentang pasar yang terdapat di tempat 

mereka tinggal. Setelah itu, kita bisa membawa mereka untuk berbicara 

tentang berbagai jenis pasar lainnya.  

Pengulangan akan memperkuat pemahaman 

Dalam pembelajaran, pengulangan sangat diperlukan agar siswa lebih 

memahami suatu konsep. Dalam prinsip ini kita sering mendengar pepatah 

yang mengatakan bahwa 5 x 2 lebih baik daripada 2 x 5. Artinya, walaupun 
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maksudnya sama, sesuatu informasi yang diulang-ulang, akan lebih berbekas 

pada ingatan siswa. Namun pengulangan dalam penulisan bahan belajar harus 

disajikan secara tepat dan bervariasi sehingga tidak membosankan.  

Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa 

Seringkali kita menganggap enteng dengan memberikan respond yang 

sekedarnya atas hasil kerja siswa. Padahal respond yang diberikan oleh guru 

terhadap siswa akan menjadi penguatan pada diri siswa. Perkataan seorang 

guru seperti ’ya benar’ atau ‚’ya kamu pintar’ atau,’itu benar, namun akan 

lebih baik kalau begini...’ akan menimbulkan kepercayaan diri pada siswa 

bahwa ia telah menjawab atau mengerjakan sesuatu dengan benar. Sebaliknya, 

respond negatif akan mematahkan semangat siswa. Untuk itu, jangan lupa 

berikan umpan balik yang positif terhadap hasil kerja siswa. 

Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan belajar 

Seorang siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan lebih berhasil 

dalam belajar. Untuk itu, maka salah satu tugas guru dalam melaksanakan 

pembelajaran adalah memberikan dorongan (motivasi) agar siswa mau belajar. 

Banyak cara untuk memberikan motivasi, antara lain dengan memberikan 

pujian, memberikan harapan, menjelas tujuan dan manfaat, memberi contoh, 

ataupun menceritakan sesuatu yang membuat siswa senang belajar, dll. 

Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya akan 

mencapai ketinggian tertentu. 

Pembelajaran adalah suatu proses yang bertahap dan berkelanjutan. Untuk 

mencapai suatu standard kompetensi yang tinggi, perlu dibuatkan tujuan-

tujuan antara. Ibarat anak tangga, semakin lebar anak tangga semakin sulit kita 

melangkah, namun juga anak tangga yang terlalu kecil terlampau mudah 

melewatinya. Untuk itu, maka guru perlu menyusun anak tangga tujuan 

pembelajaran secara pas, sesuai dengan karakteristik siswa. Dalam bahan ajar, 

anak tangga tersebut dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator 

kompetensi. 

Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus 



 

126 
 

mencapai tujuan 

Ibarat menempuh perjalanan jauh, untuk mencapai kota yang dituju, 

sepanjang perjalanan kita akan melewati kota-kota lain. Kita akan senang 

apabila pemandu perjalanan kita memberitahukan setiap kota yang dilewati, 

sehingga kita menjadi tahu sudah sampai di mana dan berapa jauh lagi kita 

akan berjalan. Demikian pula dalam proses pembelajaran, guru ibarat 

pemandu perjalanan. Pemandu perjalanan yang baik, akan memberitahukan 

kota tujuan akhir yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, kota-kota 

apa saja yang akan dilewati, dan memberitahukan pula sudah sampai di mana 

dan berapa jauh lagi perjalanan. Dengan demikian, semua peserta dapat 

mencapai kota tujuan dengan selamat. Dalam pembelajaran, setiap anak akan 

mencapai tujuan tersebut dengan kecepatannya sendiri, namun mereka semua 

akan sampai kepada tujuan meskipun dengan waktu yang berbeda-beda. Inilah 

sebagian dari prinsip belajar tuntas. 

 

7.6 Jenis Bahan Ajar 

Berdasarkan teknologi yang digunakan, bahan ajar dapat dikelompokkan 

menjadi empat kategori, yaitu bahan cetak (printed) seperti antara lain handout, 

buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, 

model/maket.  Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, 

dan compact disk audio. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti  

video compact disk, film.  Bahan ajar multimedia interaktif (interactive 

teaching material)  seperti CAI (Computer Assisted Instruction), compact disk 

(CD) multimedia pembelajarn interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based 

learning materials). 

Selanjutnya pada buku pedoman ini hanya akan dibahas tentang bahan ajar 

cetak. Untuk bahan ajar non-cetak akan dibahas pada buku pedoman tersendiri. 

1. Bahan Ajar Cetak (Printed) 

Bahan cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk.  Jika bahan 

ajar cetak tersusun secara baik maka bahan ajar akan mendatangkan 

beberapa keuntungan seperti yang dikemukakan oleh Steffen Peter 
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Ballstaedt, 1994 yaitu: 

a. Bahan tertulis biasanya menampilkan daftar isi, sehingga memudahkan 

bagi seorang guru untuk menunjukkan kepada peserta didik bagian 

mana yang sedang dipelajari 

b. Biaya untuk pengadaannya relatif sedikit 

c. Bahan tertulis cepat digunakan dan dapat dipindah-pindah secara 

mudah 

d. Susunannya menawarkan kemudahan secara luas dan kreativitas bagi 

individu 

e. Bahan tertulis relatif ringan dan dapat dibaca di mana saja 

f. Bahan ajar yang baik akan dapat memotivasi pembaca untuk 

melakukan aktivitas, seperti menandai, mencatat, membuat sketsa 

g. Bahan tertulis dapat dinikmati sebagai sebuah dokumen yang bernilai 

besar 

h. Pembaca dapat mengatur tempo secara mandiri 

Kita mengenal berbagai jenis bahan ajar cetak, antara lain hand 

out, buku, modul, poster, brosur, dan leaflet. 

a. Handout 

Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk 

memperkaya pengetahuan peserta didik.  Menurut kamus Oxford hal 

389, handout is prepared statement given. Handout adalah pernyataan 

yang telah disiapkan oleh pembicara. 

Handout biasanya diambilkan dari beberapa literatur yang memiliki 

relevansi dengan materi yang diajarkan/ KD dan materi pokok yang 

harus dikuasai oleh peserta didik.  Saat ini handout dapat diperoleh 

dengan berbagai cara, antara lain dengan cara down-load dari internet, 

atau menyadur dari sebuah buku.   

b. Buku 

Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan 

buah pikiran dari pengarangnya. Oleh pengarangnya isi buku didapat 

dari berbagai cara misalnya: hasil penelitian, hasil pengamatan, 
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aktualisasi pengalaman, otobiografi, atau hasil imajinasi seseorang 

yang disebut sebagai fiksi.   Menurut kamus oxford hal 94, buku 

diartikan sebagai: Book  is number of sheet of paper, either printed or 

blank, fastened  together in a cover. Buku adalah sejumlah lembaran 

kertas baik cetakan maupun kosong yang dijilid dan diberi kulit. Buku 

sebagai bahan ajar merupakan  buku yang berisi suatu ilmu 

pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. 

Buku yang baik adalah buku yang ditulis dengan menggunakan 

bahasa yang baik dan mudah dimengerti, disajikan secara menarik 

dilengkapi dengan gambar dan keterangan-keterangannya, isi buku 

juga menggambarkan sesuatu yang sesuai dengan ide penulisannya.  

Buku pelajaran berisi tentang ilmu pengetahuan yang dapat digunakan 

oleh peserta didik untuk belajar, buku fiksi akan berisi tentang fikiran-

fikiran fiksi si penulis, dan seterusnya.  

c. Modul 

Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar 

peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan 

bimbingan guru, sehingga modul berisi paling tidak tentang: 

• Petunjuk belajar (Petunjuk siswa/guru)  

• Kompetensi yang akan dicapai 

• Content atau isi materi 

• Informasi pendukung 

• Latihan-latihan 

• Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK) 

• Evaluasi 

• Balikan terhadap hasil evaluasi 

Sebuah modul akan bermakna kalau peserta didik dapat 

dengan mudah menggunakannya. Pembelajaran dengan modul 

memungkinkan seorang peserta didik yang memiliki kecepatan 

tinggi dalam belajar akan lebih cepat menyelesaikan satu atau lebih 

KD dibandingkan dengan peserta didik lainnya.  Dengan demikian 
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maka modul harus menggambarkan KD yang akan dicapai oleh 

peserta didik, disajikan dengan menggunakan bahasa yang baik, 

menarik, dilengkapi dengan ilustrasi.  

d. Lembar kegiatan siswa 

Lembar kegiatan siswa (student worksheet) adalah lembaran-

lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik.  

Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas.  Suatu tugas yang diperintahkan dalam 

lembar kegiatan harus jelas KD yang akan dicapainya.  Lembar 

kegiatan dapat digunakan untuk mata pembelajaran apa saja.  Tugas-

tugas sebuah lembar kegiatan tidak akan dapat dikerjakan oleh 

peserta didik secara baik apabila tidak dilengkapi dengan buku lain 

atau referensi lain yang terkait dengan materi tugasnya.   Tugas-

tugas yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa  teoritis dan 

atau tugas-tugas praktis.   Tugas teoritis misalnya tugas membaca 

sebuah artikel tertentu, kemudian membuat resume untuk 

dipresentasikan.  Sedangkan tugas praktis dapat berupa kerja 

laboratorium atau kerja lapangan, misalnya survey tentang harga 

cabe dalam kurun waktu tertentu di suatu tempat.  Keuntungan 

adanya lembar kegiatan adalah bagi guru, memudahkan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, bagi siswa akan belajar secara mandiri 

dan belajar memahami dan menjalankan suatu tugas tertulis.   

Dalam menyiapkannya guru harus cermat dan memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai, karena sebuah lembar 

kerja harus memenuhi paling tidak kriteria yang berkaitan dengan 

tercapai/ tidaknya sebuah KD dikuasai oleh peserta didik. 

e. Brosur 

Brosur adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu 

masalah yang disusun secara bersistem atau cetakan yang hanya 

terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid atau selebaran 

cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap tentang 



 

130 
 

perusahaan atau organisasi (Kamus besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Kedua, Balai Pustaka, 1996).   Dengan demikian, maka brosur dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan ajar, selama sajian brosur diturunkan 

dari KD yang harus dikuasai oleh siswa. Mungkin saja brosur dapat 

menjadi bahan ajar yang menarik, karena bentuknya yang menarik 

dan praktis. Agar lembaran brosur tidak terlalu banyak, maka brosur 

didesain hanya memuat satu KD saja.  Ilustrasi dalam sebuah brosur 

akan menambah menarik minat peserta didik untuk 

menggunakannya. 

f. Leaflet 

A separate sheet of printed matter, often folded but not stitched 

(Webster’s New World, 1996) Leaflet adalah bahan cetak tertulis 

berupa lembaran yang dilipat tapi tidak dimatikan/dijahit.  Agar 

terlihat menarik biasanya leaflet didesain secara cermat dilengkapi 

dengan ilustrasi dan menggunakan bahasa yang sederhana, singkat 

serta mudah dipahami.   Leaflet sebagai bahan ajar juga harus memuat 

materi yang dapat menggiring peserta didik untuk menguasai satu atau 

lebih KD.   

g. Wallchart 

Wallchart adalah bahan cetak, biasanya berupa bagan siklus/proses 

atau  grafik yang bermakna menunjukkan posisi tertentu.  Agar 

wallchart terlihat lebih menarik bagi siswa maupun guru, maka 

wallchart didesain dengan menggunakan tata warna dan pengaturan 

proporsi yang baik. Wallchart biasanya masuk dalam kategori alat 

bantu melaksanakan pembelajaran, namun dalam hal ini wallchart 

didesain sebagai bahan ajar.  Karena didesain sebagai bahan ajar, maka 

wallchart harus memenuhi kriteria sebagai bahan ajar antara lain 

bahwa memiliki kejelasan tentang KD dan materi pokok yang harus 

dikuasai oleh peserta didik, diajarkan untuk berapa lama, dan 

bagaimana cara menggunakannya. Sebagai  contoh wallchart tentang 

siklus makhluk hidup binatang antara ular, tikus dan lingkungannya. 
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h. Foto/Gambar 

Foto/gambar memiliki makna yang lebih baik dibandingkan 

dengan tulisan. Foto/gambar sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan 

satu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat sebuah atau 

serangkaian foto/gambar siswa dapat melakukan sesuatu yang pada 

akhirnya menguasai satu atau lebih KD.   

Sebuah gambar yang bermakna paling tidak memiliki kriteria sebagai 

berikut: 

• Gambar harus mengandung sesuatu yang dapat dilihat dan penuh 

dengan informasi/data. Sehingga gambar tidak hanya sekedar 

gambar yang tidak mengandung arti atau tidak ada yang dapat 

dipelajari. 

• Gambar bermakna dan dapat dimengerti. Sehingga, si pembaca 

gambar benar-benar mengerti, tidak salah pengertian. 

• Lengkap, rasional untuk digunakan dalam proses pembelajaran, 

bahannya diambil dari sumber yang benar. Sehingga jangan sampai 

gambar miskin informasi yang berakibat penggunanya tidak belajar 

apa-apa.  

 

7.7 Penyusunan Bahan Ajar 

1. Analisis Kebutuhan Bahan Ajar 

Untuk mendapatkan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kompetensi 

yang harus dikuasai oleh peserta didik, diperlukan analisis terhadap KI-KD, 

analisis sumber belajar, dan penentuan jenis serta judul bahan ajar. Analisis 

dimaksud dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Analisis KI-KD  

Analisis KI-KD dilakukan untuk menentukan kompetensi-kompetensi 

mana yang memerlukan bahan ajar. Dari hasil analisis ini akan dapat 

diketahui berapa banyak bahan ajar yang harus disiapkan dalam satu 

semester tertentu dan jenis bahan ajar mana yang dipilih. 
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2. Analisis Sumber Belajar 

Sumber belajar yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan bahan 

ajar perlu dilakukan analisis.  Analisis dilakukan terhadap ketersediaan, 

kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya.  Caranya adalah 

menginventarisasi ketersediaan sumber belajar yang dikaitkan dengan 

kebutuhan. 

3. Pemilihan dan Penentuan Bahan Ajar  

Pemilihan dan penentuan bahan ajar dimaksudkan untuk memenuhi salah 

satu kriteria bahwa bahan ajar harus menarik, dapat membantu siswa untuk 

mencapai kompetensi. Sehingga bahan ajar dibuat sesuai dengan 

kebutuhan dan kecocokan dengan KD yang akan diraih oleh peserta didik.  

Jenis dan bentuk bahan ajar ditetapkan atas dasar analisis kurikulum dan 

analisis sumber bahan sebelumnya. 

2. Penyusunan Peta Bahan Ajar 

Peta kebutuhan bahan ajar disusun setelah diketahui berapa banyak 

bahan ajar yang harus disiapkan melalui analisis kebutuhan bahan ajar. 

Peta Kebutuhan bahan ajar sangat diperlukan guna mengetahui jumlah 

bahan ajar yang harus ditulis dan sekuensi atau urutan bahan ajarnya 

seperti apa.  Sekuensi bahan ajar ini sangat diperlukan dalam menentukan 

prioritas penulisan. Di samping itu peta dapat digunakan untuk 

menentukan sifat bahan ajar, apakah dependen (tergantung) atau 

independen (berdiri sendiri). Bahan ajar dependen adalah bahan ajar yang 

ada kaitannya antara bahan ajar yang satu dengan bahan ajar yang lain, 

sehingga dalam penulisannya harus saling memperhatikan satu sama lain, 

apalagi kalau saling mempersyaratkan.  Sedangkan bahan ajar independen 

adalah bahan ajar yang berdiri sendiri atau dalam penyusunannya tidak 

harus memperhatikan atau terikat dengan bahan ajar yang lain. 
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Sebagai contoh peta bahan ajar untuk Biologi SMA semester I Peta 

diambil dari KI , KD nomor 1, dimana materi pokok sebagai judul bahan 

ajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Struktur Bahan Ajar 

Dalam penyusunan bahan ajar terdapat perbedaan dalam strukturnya 

antara bahan ajar yang satu dengan bahan ajar yang lain. Guna mengetahui 

perbedaan-perbedaan dimaksud dapat dilihat pada matrik berikut ini: 

Bahan Ajar Cetak (Printed) 

No. Komponen Ht Bu Ml LKS Bro Lf Wch F/Gb Mo/M 

1. Judul √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Petunjuk belajar  -  √ √ - - - - - 

3. KD/MP  - √ √ √ √ √ ** ** ** 

4. Informasi pendukung √  √ √ √ √ ** ** ** 

5. Latihan - √ √ - - - - - - 

6. Tugas/langkah kerja -  √ √ - - - ** ** 

7. Penilaian - √ √ √ √ √ ** ** ** 

Ht: handout, Bu:Buku, Ml:Modul, LKS:Lembar Kegiatan Siswa, Bro:Brosur, 

Lf:Leaflet, Wch:Wallchart, F/Gb:Foto/ Gambar, Mo/M: Model/Maket 

 

KI 1, 2, 3 dan 4 Mampu menyusun 
laporan keuangan 

 

1. Pengertian laporan 
keuangan 

 

2. Jenis-jenis laporan 

keuangan 

3. Manfaat laporan 

keuangan 

 

4.Bentuk laporan keuangan  

5. kasus menyusun laporan 
keuangan 

Materi Pemb.Judul B. Ajar 

Kompetensi Dasar (KD) KI 
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3. Penyusunan Bahan Ajar Cetak 

Bahan ajar dapat berupa handout, buku, lembar kegiatan siswa (LKS), 

modul, brosur atau leaflet, Wallchart, Foto/Gambar, Model/Maket. Dalam 

menyusun bahan yang perlu diperhatikan adalah bahwa judul atau materi yang 

disajikan harus berintikan KD atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta 

didik, di samping itu menurut Steffen-Peter Ballstaedt bahan ajar cetak harus 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

• Susunan tampilan, yang menyangkut: Urutan yang mudah, judul yang 

singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, rangkuman, dan 

tugas pembaca.  

• Bahasa yang mudah, menyangkut: mengalirnya kosa kata, jelasnya 

kalimat, jelasnya hubungan kalimat, kalimat yang tidak terlalu panjang. 

• Menguji pemahaman, yang menyangkut: menilai melalui orangnya, 

check list untuk pemahaman. 

• Stimulan, yang menyangkut: enak tidaknya dilihat, tulisan mendorong 

pembaca untuk berfikir, menguji stimulan. 

• Kemudahan dibaca, yang menyangkut: keramahan terhadap mata (huruf 

yang digunakan tidak terlalu kecil dan enak dibaca), urutan teks 

terstruktur, mudah dibaca. 

• Materi instruksional, yang menyangkut: pemilihan teks, bahan kajian, 

lembar kerja (work sheet). 

 

RINGKASAN 

Bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar. Bahan ajar adalah 

segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

guru perlu untuk mengembangkan bahan ajar, yakni antara lain; 

ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum,  karakteristik sasaran, dan 

tuntutan pemecahan masalah belajar. Pengembangan bahan ajar harus 

memperhatikan tuntutan kurikulum, artinya bahan belajar yang akan kita 

kembangkan harus sesuai dengan kurikulum. 
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Adapun tujuan bahan ajar adalah membantu siswa dalam memperoleh 

alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit 

diperoleh. Sementara itu manfaatnya dengan tersedianya bahan ajar yang 

bervariasi, maka siswa akan mendapatkan manfaat yaitu, kegiatan 

pembelajaran menjadi lebih menarik.  Siswa akan lebih banyak mendapatkan 

kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan 

terhadap kehadiran guru.  Siswa juga akan mendapatkan kemudahan dalam 

mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya.  

Bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu bahan 

cetak (printed) seperti antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, 

brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, model/maket.  Bahan ajar dengar 

(audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio. Bahan 

ajar pandang dengar (audio visual) seperti  video compact disk, film.  Bahan 

ajar multimedia interaktif (interactive teaching material)  seperti CAI 

(Computer Assisted Instruction), compact disk (CD) multimedia pembelajarn 

interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based learning materials). 

Oleh karenanya guru diharapkan mampu mengembangkan bahan ajar 

sendiri dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar, 

agar memberikan manfaat penuh bagi siswa atau peserta didiknya. 

 

LATIHAN SOAL 

1. Jelaskan pengertian bahan ajar! 

2. Uraikan apa tujuan dan manfaat pengembangan bahan ajar bagi siswa! 

3. Sebutkan prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam 

mengembangkan bahan ajar! 

4. Gambarkan empat kategori bahan ajar yang biasanya dikembangkan oleh 

guru! 

5. Buat dan rancanglah jenis bahan ajar berupa modul dan LKS sesuai 

dengan salah satu silabus yang anda analisis! 
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 BAB 8 

TUJUAN PENGAJARAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 

 

PENDAHULUAN 

 Dalam mempersiapkan proses belajar, yang pertama kali dilakukan oleh 

guru atau pendidik adalah merumuskan tujuan-tujuan pengajaran yang akan 

dicapai. Langkah berikutnya adalah menyusun alat evaluasi yang akan digunakan 

dalam menilai apakah tujuan-tujuan pengajaran  telah atau belum tercapai. Setelah 

menyusun alat evaluasi, perlu ditentukan pokok-pokok materi dan kegiatan belajar 

mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

Disamping itu, perlu juga menetapkan media dan alat pengajaran yang dapat 

digunakan untuk memperjelas dan mempermudah penerimaan materi pelajaran 

oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pengajaran. 

 Tujuan-tujuan sekaligus merupaakan criteria untuk menilai mustu dan 

efisiensi pengajaran. Tujuan pengajaran harus dirumuskan secara jelas, tepat dan 

tidak boleh sama-sama atau mengandung beberapa arah atau bersifat meragukan. 
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KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN: 

1. Pembaca dan mahasiswa diharapkan dapat mendeskriffikan tujuan 

pengajaran (instruksional)!  

2. Pembaca dan mahasiswa diharapkan dapat menggambarkan perencanaan 

desain intstruksional! 

3. Pembaca dan mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan indikator sebagai 

tujuan pengajaran (instruksional)! 

4. Pembaca dan mahasiswa diharapkan dapat menguraikan mekanisme 

pengembangan indikator!  

 

MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

White board, Spidol, Chart dan LCD 

 

SUMBER PEMBELAJARAN 

Buku referensi, Jurnal ilmiah dan Internet 
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8.1 Ruang Lingkup Tujuan Pengajaran  

8.1.1 Tujuan Pengajaran dan Latar Belakangnya 

 Tujuan pengajaran merupakan komponen utama yang terlebih dahulu  

harus dirumuskan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Peranan 

tujuan ini sangat penting, karena merupakan sasaran dari proses belajar mengajar. 

Karena itu, tujuan pengajaran (instruksional) sering dinamakan juga sasaran 

belajar. 

 Sebelumnya tujuan pengajaran diartikan sebagai suatu upaya 

pendidik/guru dalam hubungan dengan tugas-tugasnya membina peserta 

didik/siswa, misalnya meningkatkan kemampuan baca siswa, melatih 

keterampilan tangan siswa serta menumbuhkan sikap disiplin dan percaya diri 

dikalangan siswa. 

Saat ini, tujuan pengajaran (instruksional) lebih diartikan sebagai perilaku 

hasil belajar yang kita harapkan dimiliki siswa-siswa setelah mereka menempuh 

proses belajar mengajar, seperti:  

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran. 

2. Siswa mampu mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan dan penawaran. 

3. Siswa mampu menggambar kurva permintaan dan penawaran 

Dari contoh-contoh di atas terlihat, bahwa tujuan pengajaran sebelumnya 

berpusat pada pendidik/guru, sedangkan tujuan pengajaran pada saat ini selalu 

berpusat pada peserta didik/siswa.  

Dengan berpusatnya tujuan pengajaran pada siswa, keberhasilan proses 

belajar mengajar lebih banyak dinilai dari sejauh mana perubahan-perubahan 

prilaku yang diinginkan telah terjadi pada diri siswa. Tugas seorang guru tidak 

berakhir jika siswa-siswanya telah memiliki perilaku-perilaku yang diharapkan 

sebagai hasil dari proses belajar mengajar yang telah ditempuh. Disamping itu, 

tujuan pengajaran yang berpusat pada siswa dirasakan dapat memberi petunjuk 
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yang terarah bagi perkembangan alat evaluasi, pemilihan materi dan kegiatan 

belajar mengajar serta penetapan media dan alat. 

8.1.2 Jenjang dan Lingkup Tujuan Pendidikan 

1. Jenjang Tujuan 

Dilihat dari jenjangnya, tujuan-tujuan pendidikan dapat di bagi 

atas: 

 Tujuan Institusional, yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh 

lembaga atau jenis/tingkatan sekolah. Masing-masing lembaga 

mempunyai tujuan institusional yang dijabarkan dari dan menuju 

tujuan umum pendidikan. 

 Tujuan Kurikuler, yaitu tujuan-tujuan yang pencapaiannya 

dibebankan kepada masing-masing mata pelajaran. Tujuan-tujuan 

kurikuler setiap mata pelajaran menggambarkan 

perilaku/kemampuan siswa yang bersifat umum, yang diharapkan 

untuk dapat dicapai oleh mereka setelah menyelesikan keseluruhan 

program pendidikan suatu mata pelajaran pada suatu jenis/tingkat 

sekolah tertentu. 

 Tujuan Instruksional, yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam 

setiap bagian mata pelajaran yang diajarkan pada suatu sekolah 

tertentu. Pencapaian tujuan  instruksional ini akan menunjang 

tujuan kurikuler sutau mata pelajaran. Dalam pengembangan 

kurikulum dan perencanaan pengajaran, dibedakan antara tujuan 

instruksional umum (TIU) dan tujuan-tujuan instruksional khusus 

(TIK). 

2. Lingkup Tujuan 

Dilihat dari kawasan (domain) atau bidang yang dicakup, tujuan-

tujuan pendidikan dapat dibagi atas tiga, yaitu: 
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 Tujuan Kognitif, yaitu tujuan-tujuan yang lebih banyak berkenaan 

dengan perilaku dalam aspek berpikir/intelektual. Menurut 

Benyamin Bloom, ada enam tingkatan  dalam domain kognitif 

yang berlaku juga untuk tujuan-tujuan dalam domain ini yaitu, 

pengetahun/ingatan, pemahaman, penerpan/aplikasi, analisis, 

sintesis dan evaluasi. 

 Tujuan Afektif, yaitu tujuan-tujuan yang berkaitan dengan aspek 

perasaan, nilai, sikap dan minat perilaku peserta didik/siswa. 

Menurut Krathwohl, Bloom dan Mansia, domain efektif terdiri dari 

lima ketegori, yaitu penerimaan, pemberian respons, penghargaan, 

pengorganisasian dan karakterisasi. 

 Tujuan Psikomotor, yaitu tujuan-tujuan yang berkaitan dengan 

aspek keterampilan motorik atau gerak dari peserta didik/siswa. 

Menurut Elizabeth Simson, domain psikomotor terbagoi atas tujuh 

kategori, yaitu persepsi, kesiapan, respon terbimbing, mekanisme, 

respons yang kompleks, adaptasi dan originasi. 

8.1.3 Komponen-Komponen Tujuan Pengajaran 

 Tujuan merupakan dasar untuk mengukur hasil pengajaran, yang juga 

dapat dijadikan landasan dalam menentukan isi pelajaran dan metode mengajar. 

Karena tujuan dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan 

instruksional, maka sebenarnya perumusan tujuan seharusnya mengandung 

komponen-komponen pengajaran. Menurut Mager, tujuan pengajaran seharusnya 

mengandung tiga komponen utama, yakni sebagai berikut: 

1) Tingkah laku (behavior); untuk menspesifikasikan apa yang akan kita 

amati dan akan diukur. 

2) Standar (standard): yang memungkinkan kita untuk menilai dampak 

dari belajar. 
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3) Kondisi luar (external condition): untuk meyakinkan bahwa prilaku 

yang diperoleh benar-benar disebabkan oleh kegiatan belajar, bukan 

karena sebab-sebab lainnya. 

Ketiga komponen di atas dapat digambarkan sebagai berikut: 

1.Input (given condition)       2.Output (Behavior) 

                3. Creterion (Standard)  

 Tingkah laku merupakan bagian dari tujuan yang manunjuk pada 

hasil yang diharapkan dalam pengajaran dan menentukan apa yang dapat 

dikerjakan/diperbuat oleh siswa untuk mendemonstrasikan bahwa dia telah 

mencapai tujuan. Artinya, tingkah laku dapat diterima sebagai bukti bahwa siswa 

telah belajar. Tingkah laku (behavior) adalah performance atau kegiatan yang 

dapat diamati atau direkam. 

Pada umumnya tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu 

kawasan dari taksonomi. Benyamin S. Bloom dan D. Krathwohl (1964) memilah 

taksonomi pembelajaran dalam tiga kawasan, yakni: 

1. Kawasan Kognitif 

Yaitu kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan 

proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat 

yang lebih tinggi yakni evaluasi. Kawasan kognitif terdiri atas enam 

tingkatan secara hierarkhi sebagai berikut: 

Siswa 
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1) Tingkat pengetahuan (Knowledge) 

Yaitu kemampuan seseorang dalam menghafal atau mengingat 

kembali penegtahuan yang pernah diterimanya. 

2) Tingkat pemahaman (Comprehension) 

Yaitu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, 

menterjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri 

tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. 

3) Tingkat Penerapan (Applications) 

Yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan 

dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam 

kehidupan sehari-hari.  

4) Tingkat Analisis (Analysis) 

Yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan 

untuk memcahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan 

sehari-hari. 

5) Teknik Sintesis (Synthesis) 
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Yaitu kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan 

berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga 

terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. 

6) Tingkat Evaluasi (Evaluation) 

Yaitu kemampuan sesorang dalam membuat perkiraan atau 

keputusan yang tepat berdasarkan kriteria atau pengetahuan yang 

dimilikinya. 

Mengadakan evaluasi dalam pengukuran kawasan kognitif 

tidak sama pada kawasan afektif. Pada aspek kognitis evaluasi 

menyangkut “benar/salah” yang didasarkan pada dalil, hukum atau 

prinsip pengetahuan. Sementara pada kawasan afektif menyangkut 

masalah “baik/buruk” berdasarkan nilai atau norma yang diakui 

oleh subjek yang bersangkutan.  

Untuk kawasan kognitif, Bloom menemukan adanya 

tingkatan-tingkatan ranah, tersusun dalam urutan meningkat 

(hierarki) yang sifatnya linier. 

Disamping kawasan kognitif sebagaimana disebutkan di 

atas, biasanya dalam suatu perencanaan pengajaran ada mata 

pelajaran tertentu memiliki tuntutan unjuk kerja yang dinilai adalah 

kawasan afektif dan psikomotor. 

2. Kawasan Afektif (Sikap dan Perilaku) 

Kawasan afektif adalah satu domain yang berlkaitan dengan sikap, 

nilai-nilai interest, apresiasi (penghargaan) dan penyesuaian perasaan 

sosial. 

Terdapat lima tingkatan afeksi, dari yang paling sederhana ke yang 

kompleks adalah sebagai berikut: 
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1) Kemauan Menerima (Receiving) 

Yaitu keinginan untuk memperhatikan suatu gejala atau rancangan 

tertentu, seperti keinginan membaca buku, mendengar musik atau 

bergaul dengan orang yang mempunyai ras berbeda.  

2) Kemauan Menanggapi (Responding) 

Merupakan kegiatan yang menunjuk pada partisipasi aktif dalam 

kegiatan tertentu, seperti menyelesaikan tugas terstruktur, menaati 

peraturan, mengikuti diskusi kelas, menyelesaikan tugas 

dilaboratorium atau menolong orang lain. 

3) Berkeyakinan  

Berkeyakinan berkenaan dengan menerima sistem tertentu pada 

diri individu. Seperti menunjukkan kepercayaan terhadap sesuatu, 

apresiasi (penghargaan) terhadap sesuatu, sikap ilmiah atau 

kesungguhan (komitmen) untuk melakukan suatu kehidupan social. 

4) Penerapan Karya  

Penerapan karya berkenaan dengan penerimaan terhadap berbagai 

sistem nilai yang berbeda-beda berdasarkan pada suatu sistem nilai 

yang lebih tinggi. Seperti menyadari pentingnya keselarasan antara 

hak dan tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap hal yang 

telah dilakukan, memahami dan menerima kelebihan dan 

kekurangan diri sendiri atau menyadari peranan perencanaan dalam 

memecahkan suatu permasalahn. 

5) Ketekunan dan Ketelitian  

Yaitu tingkatan afeksi yang tertinggi. Pada taraf ini individu yang 

sudah mempunyai sistem nilai selalu menyelaraskan perilakunya 

sesuai dengan sistem nilai yang dipegangnya. 
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3. Kawasan Psikomotor 

Domain psikomotor mencakup tujuan yang berkaitan dengan 

keterampilan (skill) yang bersifat manual atau motorik. 

Terdapat Tujuh tingkatan pada kawasan psikomotor: 

1) Persepsi  

Persepsi berkenaan dengan penggunaan indra dalam melakukan 

kegiatan. Sepreti mengenal kerusakan mesin dari suaranya yang 

sumbang atau menghubungkan suara musik dengan tarian tertentu. 

2) Kesiapan  

Kesiapan berkenaan dengan kegiatan melakukan sesuatu kegiatan 

(set). Termasuk didalamya mental set (kesiapan mental), physical 

set (kesiapan fisik) atau emotional set (kesiapan emosi perasaan) 

untuk melakukan suatu tindakan. 

3) Mekanisme  

Mekanisme berkenaan dengan penampilan respon yang sudah 

dipelajari dan mejadi kebiasaan, sehingga gerakan yang 

ditampilkan menunjukkan kepada suatu kemahiran. Seperti 

menulis halus, menari atau menata laboratorium. 

4) Respon Terbimbing  

Respon terbimbing seperti meniru (imitasi) atau mengikuti, 

mengulangi perbuatan yang diperintahkan atau ditunjukkan oleh 

orang lain, melakukan kegiatan coba-coba (trial and error). 

5) Kemahiran  

Kemahiran adalah penampilan gerkan motorik dengan 

keterampilan penuh. Ditunjukkan dengan kecepatan dan hasil yang 
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baik namun menggunakan sedikit tenaga. Seperti keterampilan 

menyetir kendaraan bermotor. 

6) Adaptasi  

Adaptasi berkenaan dengan keterampilan yang sudah berkembang 

pada diri individu sehingga yang bersangkutan mampu 

memodifikasi (membuat perubahan) pada pola gerakan sesuai 

dengan sistuasi dan kondisi tertentu. Hal ini terlihat seperti pada 

orang yang bermain tenis, pola-pola gerakan disesuaikan dengan 

kebutuhan mematahkan permainan lawan. 

7) Originasi  

Originasi menunjukkan kepada penciptaan pola gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi atau masalah tertentu. Biasanya hal ini 

dapat dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai keterampilan 

tinggi seperti menciptakan mode pakaian, komposisi music atau 

menciptakan tarian. 

Kelebihan dan Keterbatasan Tujuan pembelajaran 

Kelebihan Tujuan Pembelajaran 

1) Tujuan: membentuk kerangka tiap program instruksional yang 

dibangun atas dasar kompetensi dasar. 

2) Tujuan: member tahu siswa tentang apa yang diharapkan dari 

padanya. 

3) Tujuan: menolong tim penyusun desain untuk berpikir lebih 

spesifik. 

4) Tujuan: menunjukkan macam dan ragamnya kegiatan yang 

diharapkan dari keberhasilan belajar. 
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5) Tujuan: menjadi dasar evaluasi, baik terhadap hasil belajar siswa 

ataupun untuk mengukur kefektifan program instruksional. 

6) Tujuan: merupakan sarana komunikasi terbaik terhadap sesama 

pendidik, wali murid maupun pihak lain tentang apa yang diajarkan 

dan apa yang harus dipelajari. 

Keterbatasan Tujuan Pembelajaran 

1) Kebanyakan tujuan hanya bertujuan untuk tingkat penguasaan 

pengetahuan yang rendah. 

2) Memang untuk mengetahui tujuan kognitif dan psikomotor lebih 

mudah, tetapi tujuan efektif sulit dinyatakan tujuan maupun cara 

mengukurnya. 

3) Menyusun struktur pada pelajaran tertentu seperti matematika, 

ilmu pengetahuan alam dan pelajaran bahasa asing lebih mudah. 

Tetapi untuk mata pelajaran seperti seni, ilmu-ilmu social dan 

humanities sulit. 

4) Dengan ditentukam tujuan terlebih dahulu, pengajar tidak dapat 

menduga bahwa masih ada hasil-hasil di luar yang diharapkan yang 

sifat-sifatnya potensial akan dapat tercapai. 

5) Dengan menetapkan ukuran suatu tujuan, rasanya pendekatan 

belajar kurang manusiawi dan menganggap bahwa prosedur 

pendidikan terlalu mekanis dan tidak professional. 

8.2 Indikator sebagai Tujuan Pengajaran  

8.2.1 Pengertian Indikator 

Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh 

perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik 
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peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan 

dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat 

diobservasi.  

Dalam mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan: 

1. tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang 

digunakan dalam KD; 

2. karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah; 

3. potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan/ 

daerah. 

Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat dua 

rumusan indikator, yaitu: 

1. Indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator; 

2. Indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan 

menulis soal yang di kenal sebagai indikoator soal. 

Indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan 

kata kerja operasional. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 

dua hal yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media 

pencapaian kompetensi.  

8.2.2 Fungsi Indikator  

Indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam 

mengembangkan pencapaian kompetensi berdasarkan SK-KD. Indikator 

berfungsi sebagai berikut : 

8.2.3 Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran 

Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator 

yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat 

memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif 

sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta 

didik, sekolah, serta lingkungan. 
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88..22..44  MMeekkaanniissmmee  PPeennggeemmbbaannggaann  IInnddiikkaattoorr 

1) Menganalisis Tingkat Kompetensi dalam Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar 

Langkah pertama pengembangan indikator adalah menganalisis 

tingkat kompetensi dalam KI dan KD. Hal ini diperlukan untuk memenuhi 

tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. 

Sekolah dapat mengembangkan indikator melebihi standar minimal 

tersebut. 

Tingkat kompetensi dapat dilihat melalui kata kerja operasional 

yang digunakan dalam KI dan KD. Tingkat kompetensi dapat diklasifikasi 

dalam tiga bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat 

penerapan. Kata kerja pada tingkat pengetahuan lebih rendah dari pada 

tingkat proses maupun penerapan. Tingkat penerapan merupakan tuntutan 

kompetensi paling tinggi yang diinginkan. Klasifikasi tingkat kompetensi 

berdasarkan kata kerja yang digunakan disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Tingkat Kompetensi Kata Kerja Operasional 

No 

Klasifikasi 

Tingkat 

Kompetensi 

Kata Kerja Operasional yang Digunakan 

1 Berhubungan 

dengan 

mencari 

keterangan 

(dealing with 

retrieval) 

 

1. Mendeskripsikan (describe) 

2. Menyebutkan kembali (recall) 

3. Melengkapi  (complete) 

4. Mendaftar (list) 

5. Mendefinisikan (define) 

6. Menghitung (count) 

7. Mengidentifikasi (identify) 

8. Menceritakan (recite) 

9. Menamai (name) 
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No 

Klasifikasi 

Tingkat 

Kompetensi 

Kata Kerja Operasional yang Digunakan 

2 Memproses 

(processing) 

 

1. Mensintesis (synthesize) 

2. Mengelompokkan (group) 

3. Menjelaskan (explain) 

4. Mengorganisasikan (organize) 

5. Meneliti/melakukan eksperimen (experiment) 

6. Menganalogikan (make analogies) 

7. Mengurutkan (sequence) 

8. Mengkategorikan (categorize) 

9. Menganalisis (analyze) 

10. Membandingkan (compare) 

11. Mengklasifikasi (classify) 

12. Menghubungkan (relate) 

13. Membedakan (distinguish) 

14. Mengungkapkan sebab (state causality) 

3 Menerapkan 

dan 

mengevaluasi 

 

1. Menerapkan suatu prinsip (applying a principle) 

2. Membuat model (model building) 

3. Mengevaluasi (evaluating)  

4. Merencanakan (planning) 

5. Memperhitungkan/meramalkan kemungkinan 

(extrapolating) 

6. Memprediksi (predicting) 

7. Menduga/Mengemukakan pendapat/ mengambil 

kesimpulan (inferring) 

8. Meramalkan kejadian alam/sesuatu (forecasting) 

9. Menggeneralisasikan (generalizing) 

10. Mempertimbangkan /memikirkan kemungkinan-

kemungkinan (speculating) 
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No 

Klasifikasi 

Tingkat 

Kompetensi 

Kata Kerja Operasional yang Digunakan 

11. Membayangkan /mengkhayalkan/ 

mengimajinasikan (Imagining) 

12. Merancang (designing) 

13. Menciptakan (creating) 

14. Menduga/membuat dugaan/ kesimpulan awal 

(hypothezing) 

2) Menganalisis Karakteristik Mata Pelajaran, Peserta Didik, dan 

Sekolah 

Pengembangan indikator mempertimbangkan karakteristik mata 

pelajaran, peserta didik, dan sekolah karena indikator menjadi acuan dalam 

penilaian.. 

3) Menganalisis Kebutuhan dan Potensi 

Kebutuhan dan potensi peserta didik, sekolah dan daerah perlu 

dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan 

indikator. Penyelenggaraan pendidikan seharusnya dapat melayani 

kebutuhan peserta didik, lingkungan, serta mengembangkan potensi 

peserta didik secara optimal. Peserta didik mendapatkan pendidikan sesuai 

dengan potensi dan kecepatan belajarnya, termasuk tingkat potensi yang 

diraihnya. 

Indikator juga harus dikembangkan guna mendorong peningkatan 

mutu sekolah di masa yang akan datang, sehingga diperlukan informasi 

hasil analisis potensi sekolah yang berguna untuk mengembangkan 

kurikulum melalui pengembangan indikator. 
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4) Merumuskan Indikator 

Dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi tiga 

indikator 

b. Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang 

tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam KD. Indikator harus 

mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan 

melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan 

peserta didik. 

c. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hirarki 

kompetensi. 

d. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, 

yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran.  

e. Indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran 

sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Contoh 

kata kerja yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran tersaji dalam lampiran 1. 

f. Rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa 

indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan/atau 

psikomotorik. 

 

5) Mengembangkan Indikator Penilaian 

Indikator penilaian merupakan pengembangan lebih lanjut dari 

indikator (indikator pencapaian kompetensi). Indikator penilaian perlu 

dirumuskan untuk dijadikan pedoman penilaian bagi guru, peserta didik 

maupun evaluator di sekolah. Dengan demikian indikator penilaian 

bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh warga sekolah. 

Setiap penilaian yang dilakukan melalui tes dan non-tes harus sesuai 

dengan indikator penilaian. 
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Indikator penilaian menggunakan kata kerja lebih terukur 

dibandingkan dengan indikator (indikator pencapaian kompetensi). 

Rumusan indikator penilaian memiliki batasan-batasan tertentu sehingga 

dapat dikembangkan menjadi instrumen penilaian dalam bentuk soal, 

lembar pengamatan, dan atau penilaian hasil karya atau produk, termasuk 

penilaian diri.  

6) Manfaat Indikator Penilaian 

Indikator Penilaian bermanfaat bagi : 

1. Guru dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian yang dilakukan melalui 

tes (tes tertulis seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, dan 

ulangan akhir semester, tes praktik, dan/atau tes perbuatan) maupun non-

tes.  

2. Peserta didik dalam mempersiapkan diri mengikuti penilaian tes maupun 

non-tes. Dengan demikian siswa dapat melakukan self assessment untuk 

mengukur kemampuan diri sebelum mengikuti penilaian sesungguhnya.  

3. Pimpinan sekolah dalam memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan 

pembelajaran dan penilaian di kelas. 

4. Orang tua dan masyarakat dalam upaya mendorong pencapaian 

kompetensi siswa lebih maksimal.  
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RINGKASAN 

Tujuan pengajaran merupakan komponen utama yang terlebih dahulu  

harus dirumuskan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Peranan 

tujuan ini sangat penting, karena merupakan sasaran dari proses belajar mengajar.

 tujuan pengajaran (instruksional) lebih diartikan sebagai perilaku hasil 

belajar yang kita harapkan dimiliki siswa-siswa setelah mereka menempuh proses 

belajar mengajar. 

Dilihat dari jenjangnya, tujuan-tujuan pendidikan dapat di bagi atas: 

Tujuan Institusional, yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga atau 

jenis/tingkatan sekolah; Tujuan Kurikuler, yaitu tujuan-tujuan yang 

pencapaiannya dibebankan kepada masing-masing mata pelajaran; Tujuan 

Instruksional, yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam setiap bagian mata 

pelajaran yang diajarkan pada suatu sekolah tertentu; sementara itu, Lingkup 

Tujuan dibagi atas tiga, yaitu: Tujuan Kognitif, yaitu tujuan-tujuan yang lebih 

banyak berkenaan dengan perilaku dalam aspek berpikir/intelektual; Tujuan 

Afektif, yaitu tujuan-tujuan yang berkaitan dengan aspek perasaan, nilai, sikap 

dan minat perilaku peserta didik/siswa; Tujuan Psikomotor, yaitu tujuan-tujuan 

yang berkaitan dengan aspek keterampilan motorik atau gerak dari peserta 

didik/siswa. 

Dalam pengembangan kurikulum 2013, tujuan pengajaran dapat 

dirumuskan melalui indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang 

ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan 

karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan 

dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi.  
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LATIHAN SOAL 

1. Gambarkan serta jelaskan tiga ranah (kawasan) pengajaran seperti yang 

dikemukakan oleh Bloom! 

2. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan indikator! Serta bagaimanakah 

keterkaitan antara indikator dengan tujuan pengajaran (instruksional)! 

3. Sebutkan dan jelaskan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam 

menentukan indikator dari standar kompetensi dan standar kompetensi yang 

akan dicapai!  

4. Tentukanlah indikator-indikator yang sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang akan dicapai berkaitan dengan silabus yang harus 

dibuat!  
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BAB 9 

METODE PEMBELAJARAN 

 

 

PENDAHULUAN 

 Dalam proses belajar mengajar guru diharapkan memiliki kemampuan 

merancang dan mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran yang 

dianggap cocok dengan minat dan bakat serta sesuai dengan taraf perkembangan 

siswa. Keberhasilan dari implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung 

pada cara guru memilih dan menggunakan metode pengajaran sesuai dengan 

materi yang akan disampaikan, karena tidak ada metode yang cocok digunakan 

untuk mencapai semua tujuan dan keadaan. 

 Agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan, maka guru perlu memahami prinsip-prinsip penggunaan strategi 

pembelajaran, yaitu berorientasi pada tujuan dan dapat mendorong aktivitas siswa 

serta dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara terintegrasi, 

artinya bahwa setiap metode pengajaran yang digunakan harus dapat mendorong 

siswa agar bias berkembang secara keseluruhan. Seperti yang ada pada Undang-

undang Pendidikan Bab IV Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 

bahwa proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang serta memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif. 
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KOMPETENSI 

1. Mahasiswa dapat menguraikan prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar. 

2. Mahasiwa dapat menjelaskan kriteria pemilihan metode pengajaran yang 

tepat! 

3. Mahasiswa dapat merekomendasikan metode pengajaran yang sesuai dengan 

materi pengajaran.  

4. Mahasiswa dapat merancang metode pengajaran yang tepat dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

 

 

MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

White board, Spidol, Chart dan LCD 

 

 

SUMBER PEMBELAJARAN 

Buku referensi, Jurnal ilmiah dan Internet 
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9.1 Prinsip-prinsip Kegiatan Belajar Mengajar 

Proses belajar mengajar merupakan interaksi yang dilakukan antara guru 

dengan peserta didik dalam suatu pengajaran untuk mewujudkan tujuan yang telah 

ditetapkan. Metode apapun yang digunakan oleh pendidik/guru dalam proses 

pembelajaran yang perlu diperhatikan adalah akomodasi menyeluruh terhadap 

prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar. 

Pertama, Berpusat kepada peserta didik (student oriented) 

 Dalam hal ini guru harus memandang peserta didik sebagai sesuatu yang 

unik, tidak adak dua orang peserta didik yang sama, sekalipun mereka kembar. 

Satu kesalahan jika pendidik/guru memperlakukan mereka secara sama. 

Kedua, Belajar dengan melakukan (learning by doing) 

 Agar proses belajar mengajar menyenagkan, maka guru harus 

menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan apa yang 

dipelajarinya, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman nyata. 

Ketiga, Mengembangkan kemampuan social 

 Proses pembelajaran dan pendidikan selain sebagai wahana untuk 

memperoleh pengetahuan, juga sebagai sarana untuk berinteraksi social. 

Keempat, Mengembangkan keingintahuan dan imajinasi 

 Proses pembelajaran dan pengetahuan harus dapat memancing rasa ingin 

tahu peserta didik. Juga mampu memompa imajinatif peserta didik untuk berpikir 

kritis dan kreatif. 

Kelima, Mengembangkan kreativitas dan keterampilan memecahkan masalah 

 Proses pembelajaran dan pendidikan yang dilakukan pendidik/guru 

bagaimana merangsang kreativitas dan daya imajinasi anak untuk menemukan 

jawaban terhadap setiap masalah yang dihadapi anak didik. 
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9.2 Kriteri Pemilihan Strategi Belajar Mengajar, Menurut Gerlach dan Ely  

1. Efisiensi 

Seorang guru biologi akan menhgajar insekta (serangga). Tujuan 

pengajarannya berbunyi: diberikan lima belas jenis gambar binatang 

yang belum diberi nama, siswa dapat menunjukkan delapan jenis 

binatang yang termasuk jenis serangga. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, strategi yang paling efisien adalah menunjukkan gambar 

jenis-jenis serangga itu dan diberi nama, kemudian siswa diminta 

memperhatikan ciri-cirinya. Selanjutnya para siswa diminta 

mempelajari di rumah untuk dihafal cirinya, sehingga waktu diadakan 

tes mereka dapat menjawab dengan betul. Dengan kata lain mereka 

dianggap telah mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. 

Strategi ekspository tersebut memang merupakan strategi yang efisien 

untuk mencapaian tujuan yang bersifat hafalan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut dengan strategi inquiry mungkin oleh suatu konsep, bukan 

hanya sekedar menghafal. 

2. Efektifitas 

Strategi yang paling efisien tidak selalu merupakan strategi yang 

efektif. Jadi efisiensi akan merupakan pemborosan bila tujuan akhir 

tidak tercapai. Bila tujuan tercapai, masih harus dipertanyakan 

seberapa jauh efektifitasnya. Suatu cara untuk mengukur efektifitas 

adalah dengan jalan menentukan transferbilitas (kemampuan 

memindahkan) prinsip-prinsip yang dipelajarai. Jika tujuan dapat 

dicapai dalam waktu yang lebih singkat dengan suatu strategi 

tertentudari pada strategi yang lain, maka strategi tersebut efisien. Jika 

kemampuan mentransfer informasi atau skill yang dipelajari lebih 

besar dicapai melalui suatu strategi tertentu dibandingkan strategi lain, 

maka strategi tersebut lebih efektif untuk pencapaian tujuan. 
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3. Kriteria lain 

Pertimbangan lain yang cukup penting dalam penentuan strategi 

maupun metode adalah tingkat keterlibatan siswa. Strategi inquiry 

biasanya memberikan tantangan yang lebih intensif dalam hal 

keterlibatan siswa. Sedangkan pada strategi ekspository siswa 

cenderung lebih pasif. Biasanya guru tidak secara murni menggunakan 

ekspository maupun discovery, melainkan campuran. Guru yang 

kreatif akan melihat tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang 

dimiliki siswa, kemudian memilih strategi lain yang efektif dan efisien 

untuk mencapainya. 

 

9.3 Beberapa Metode Dalam Proses Pembelajaran 

1. Metode Ceramah 

Metode ceramah merupakan cara menyampaikan materi ilmu 

pengetahuan dan agama kepada peserta didik yang dilakukan secara 

lisan. Yang perlu diperhatikan, hendaknya ceramah mudah dipahami 

serta mampu menstimulasi pendengar (peserta didik) untuk melakukan 

hal-hal yang baik dan benar dari isi ceramah yang disampaikan. 

Dalam proses pembelajaran di sekolah, tujuan metode ceramah 

adalah menyampaikan bahan yang bersifat informasi (konsep, 

pengertian, prinsip-prinsip) yang banyak serta luas. Secara spesifik 

metode ceramah bertujuan untuk: 

a. Menciptakan landasan pemikiran peserta didik melalui 

produk ceramah, yaitu bahan tulisan peserta didik sehingga 

peserta didik dapat belajar melalui bahan tertulis hasil 

ceramah. 
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b. Penyajian garis-garis besar isi pelajaran dan permasalahan 

yang terdapat dalam isi pelajaran. 

c. Merangsang peserta didik untuk belajar mandiri dan 

menumbuhkan rasa ingin tahu melalui pemerkayaan 

belajar. 

d. Memperkenalkan hal-hal baru dan memberikan penjelasan 

secara gambalang. 

e. Sebagai langkah awal untuk metode yang lain dalam upaya 

menjelaskan prosedur yang harus ditempuh peserta didik. 

Alasan guru menggunakan metode ceramah harus benar-benar 

dipertanggungjawabkan. Metode ceramah ini juga digunakan karena 

pertimbangan: 

a. Peserta didik benar-benar memerlukan penjelasan, misalnya 

karena bahan baru atau guna menghindari kesalahpahaman. 

b. Benar-benar tidak ada sumber bahan pelajaran bagi peserta 

didik. 

c. Menghadapi peserta didik yang banyak jumlahnya dan bila 

menggunakan metode lain sukar diterapkan. 

d. Menghemat waktu, biaya dan peralatan. 

2.  Metode Tanya Jawab 

Metode Tanya jawab adalah mengajukan pertanyaan kepada 

peserta didik, metode ini dimaksudkan untuk merangsang peserta didik 

untuk berpikir dan membimbingnya dalam mencapai kebenaran. 

Proses Tanya jawab terjadi apabila ada ketidaktahuan atau 

ketidakpahaman akan sesuatu peristiwa. Dalam proses belajar 

mengajar, Tanya jawab dijadikan salah satu metode untuk 
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menyampaikan materi pelajaran dengan cara pendidik/guru bertanya 

kepada pesert didik atau peserta didik bertanya kepada guru.  

Adapun tujuan metode Tanya jawab adalah: 

a. Mengecek dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan 

peserta didik terhadap pelajaran yang dikuasainya. 

b. Member kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengajukan pertanyaan kepada guru tentang suatu masalah 

yang belum dipahaminya. 

c. Memotivasi dan menimbulkan kompetensi belajar. 

d. Melatih peserta didik untuk berfikir dan berbicara secara 

sistematis berdasarkan pemikiran yang orisinil. 

3. Metode Tulisan 

Metode tulisan adalah metode mendidik dengan huruf atau 

symbol apapun, ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan 

merupakan jembatan untuk mengetahui segala sesuatu yang 

sebelumnya tidak diketahui. 

4. Metode Diskusi 

Metode diskusi merupakan salah satu cara mendidik yang 

berupaya memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau 

lebih yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk 

memperkuat pendapatnya. 

Diskusi pada dasarnya adalah tukar menukar informasi, 

pendapat dan pengalaman untuk mendapat pengertian bersama yang 

lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu. 

Metode diskusi bertujuan untuk: 
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a. Melatih peserta didik mengembangkan keterampilan 

bertanya, berkomunikasi, menafsirkan dan menyimpulkan 

bahasan. 

b. Melatih dan membentuk kestabilan sosio-emosional. 

c. Mengembangkan kemampuan berpikir sendiri dalam 

memecahkan masalah sehingga tumbuh konsep diri yang 

lebih positif. 

d. Mengembangkan keberhasilan peserta didik dalam 

menemukan pendapat. 

e. Mengembangkan sikap terhadap isu-isu controversial, dan 

f. Melatih peserta didik untuk berani berpendapat tentang 

suatu masalah. 

5. Metode Pemecahan Masalah ( Problem Solving ) 

Metode pemecahan masalah (problem solving) merupakan cara 

memberikan pengertian dengan menstimulasi anak didik untuk 

memperhatikan, menelaah dan berpikir tentang sesuatu masalah untuk 

selanjutnya menganalisis masalah tersebut sebagai upaya untuk 

memecahkan masalah. 

Metode problem solving bukan hanya sekedar metode mengajar 

tetapi juga merupakan suatu metode berfikr, sebab dalam problem 

solving dapat menggunakan metode-metode lainnya dimulai dengan 

mengumpulkan data sampai kepada menarik kesimpulan. 

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam metode 

problem solving adalah sebagai berikut: 

a. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Maalah ini 

harus tumbuh dari siswa sesuai taraf kemampuannya. 
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b. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut. Misalnya dengan jalan 

membaca buku-buku, meneliti, bertanya, berdiskusi dan 

lain-lain. 

c. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. 

Dugaan jawaban ini tentu saja didasarkan kepada data yang 

telah diperoleh. 

d. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam 

langkah ini siswa harus berusaha memecahkan masalah 

sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban tersebut betul-

betul cocok. 

e. Menarik kesimpulan. Artinya peserta didik harus sampai 

pada suatu kesimpulan terakhir tentang jawaban dari 

masalah tersebut. 

6. Metode Kisah 

Pendidikan dengan metode kisah dapat membuka kesan 

mendalam pada jiwa seseorang (peserta didik), sehingga dapat 

mengubah hati nuraninya dan berupaya melakukan hal-hal yang baik 

dan menjauhkan dari perbuatan yang buruk sebagai dampak dari kisah-

kisah itu, apalagi penyampaian kisah-kisah tersebut dilakukan dengan 

cara yang menyentuh hati dan perasaan. 

7. Metode Perumpamaan 

Metode perumpamaan (al-amtsal) adalah suatu metode yang 

digunakan untuk mengungkapkan suatu sifat dan hakikat dari realitas 

tertentu. Perumpamaan dapat dilakukan dengan menggambarkan 

sesuatu dengan sesuatu yang lain yang serupa, seperti 
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mengumpamakan sesuatu yang rasionak-abstark dengan sesuatu yang 

bias di indera. 

 

8. Metode Pemahaman dan Penalaran 

Metode ini dilakukan untuk membangkitkan akal dan 

kemampuan berpikir peserta didik secara logis. Metode ini adalah 

metode mendidik dengan membimbing peserta didik untuk memahami 

problema yang dihadapi dengan menemukan jalan keluar yang benar 

dari berbagai macam kesulitan dengan melatih peserta didik 

menggunakan pikirannya dalam mendata dan menginventarisasi 

masalah dengan cara memilah-milah, membuang mana yang salah, 

meluruskan dan mengambil yang benar.  

9. Metode Perintah Berbuat Baik dan Saling Menasihati 

Dengan metode ini peserta didik diperintahkan untuk berbuat 

baik dan saling menasihati agar berlaku benar dan memakan makanan 

yang halal dan diperintahkan juga untuk saling menasihati agar 

meninggalkan yang salah, yang buruk dan segala perbuatan yang 

haram dan semisalnya. 

Metode ini dimaksudkan untuk memotivasi peserta didik untuk 

melakukan yang ma’ruf dan menjauhi yang munkar. Tentunya dalam 

pemberian bimbingan, pendidik harus memperhatikan: karakteristik 

peserta didik (kompetensi, potensi, minat, bakat, kecerdasan dan 

sikapnya); dan kondisi lingkungan peserta didik (lingkungan keluarga, 

sekolah ataupun masyarakat); kemungkinan-kemungkinan kemampuan 

dan kesempatan yang dimiliki untuk pembinaan dan perkembangan 

peserta didik selanjutnya; dan kondisi fisik dan psikis peserta didik 

termasuk yang berkaitan dengan kesulitan-kesulitan emosional yang 

bias menghambat pekembangan peserta didik. 
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Wujud dari proses pemberian nasihat kepada peserta didik di 

sekolah dapat bersifat: 

 

a. Memelihara (preservative), yakni membantu memelihara 

dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif 

sehingga peserta didik dapat tumbuh berkembang secara 

optimal. 

b. Mencegah (preventive), yakni membantu mencegah 

terjadinya peserta didik yang kurang efektif dan efisien. 

c. Menyembuhkan (curative), yakni membantu memperbaiki 

kekeliruan yang telah terjadi. 

d. Merehabilitasi (rehabilitation), yakni menindaklanjuti 

sesudah peserta didik memperoleh bantuan dan bimbingan 

untuk diusung ke arah yang baik. 

10.  Metode Suri Tauladan 

Metode ini disebut juga sebagai “keteladanan yang baik”. 

Dengan adanya keteladanan yang baik tersebut, maka akan 

menumbuhkan hasrat bagi orang lain untuk meniru dan mengikutinya; 

dan memang sebenarnyalah bahwa dengan adanya contoh ucapan, 

perbuatan dan contoh tingkah laku yang baik dalam hal apapun, maka 

hal tersebut merupakan suatu amaliyah yang paling penting dan paling 

berkesan, baik bagi pendidikan anak maupun dalam kehidupan dan 

pergaulan manusia sehar-hari. 

Konsep keteladanan sudah diberikan Allah dengan mengutus 

nabi Muhammad SAW untuk menjadi panutan yang baik bagi umat 

islam sepanjang sejarah dan bagi semua manusia di setiap masa dan 

tempat. Keteladanan harus senantiasa dipupuk, dipelihara dan dijaga 
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oleh para pengemban risalah. Pendidik/guru harus memiliki sifat 

tertentu sebab pendidik/guru ibarat naskah asli yang hendak di copy. 

11.  Metode Hikmah dan Mau’izhah Hasanah 

Hikmah mengandung pengertian perkataan tegas dan benar 

antara hak dan yang batil. Penggunaan metode hikmah adalah upaya 

menuntut orang lain menggunakan akalnya untuk mendapatkan 

kebenaran dan kebaikan, namun untuk itu diperlukan penjelasan yang 

rasional, keterangan yang tegas dan apa yang dikemukakan dengan 

dasar atau alas an yang benar beserta bukti yang nyata. Untuk 

mewujudkan hikmah, maka dibutuhkan dua hal, yaitu adanya akal 

yang rasional dan ilmu. 

Sedangkan kata “al-mau’izhan al-hasanah” adalah mengingatkan 

dengan baik. 

12.  Metode Peringatan dan Pemberian Manfaat 

Kebersamaan orang tua dan guru dengan anak tidak hanya 

sebatas member makan, minum, pakaian dan sebagainya., tetapi juga 

memberikan pendidikan yang tepat. Seorang anak harus memiliki 

motivasi yang kuat dalam pendidikan (menuntut ilmu) sehingga 

pendidikan menjadi efektif. 

Memotivasi anak adalah suatu kegiatan memberikan dorongan 

agar anak bersedia dan mau mengerjakan kegiatan atau perilaku yang 

diharapkan oleh orang tua atau gur. Anak yang memiliki motivasi akan 

memungkinkan ia mengembangkan dirinya sendiri. Contoh 

memotivasi anak adalah membuat senang hati anak, membantu agar 

anak terpancing melakukan sesuatu, kelembutan, menyayangi dan 

mencintainya. 
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Motivasi adalah kekuatan yang menjadi pendorong kegiatan 

individu untuk melakukan suatu kegiatan mencapai tujuan. Misalnya 

kebutuhan seseorang akan makanan menuntut seseorang terdorong 

untuk bekerja. Motivasi terbentuk oleh tenaga-tenaga yang bersumber 

dari dalam dan dari luar individu. Terhadap tenaga-tenaga tersebut 

para ahli memberikan istilah yang berbeda seperti deskan atau drive, 

motivasi atau motive, kebutuhan atau need dan keinginan atau wish.  

Desakan atau drive, yaitu sebagai dorongan yang diarahkan 

untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Motif adalah 

dorongan yang terarah kepada pemenuhan kebutuhan psikis atau 

rohaniah. Kebutuhan adalah merupakan suatu kegiatan dimana 

individu merasakan adanya kekurangan atau ketiadaan sesuatu yang 

diperlukannya. Sedangkan wish adalah harapan untuk mendapatkan 

atau memiliki sesuatu yang dibutuhkan. Kondisi-kondisi yang 

mendorong individu untuk melakukan suatu kegiatan disebut motivasi. 

13.  Metode Praktik 

Metode praktik dimaksudkan supaya mendidik dengan 

memberikan materi pendidikan baik menggunakan alat atau benda, 

seraya diperagakan dengan harapan peserta didik menjadi jelas dan 

gambling sekaligus dapat mempraktikkan meteri yang dimaksud. 

Dalam kenyataannya member pengalaman praktis berarti 

member masukan wawasan dan ilmu pengetahuan. Dalam suatu 

peristiwa, Rasulullah SAW melihat seorang anak yang sedang 

menguliti kambing, namun ia salah dalam mengerjakannya. Maka 

beliaupun menyingsingkam lengan dan member contoh kepada anak 

tersebut tentang cara menguliti kambing yang benar. Dengan 

pengalaman-pengalaman praktis seperti itulah wawasan anak menjadi 

luas dan terbuka. 
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14.  Metode Karyawisata 

Taman rekreasi dan tamasya mempunyai pengaruh besar dalam 

menggiatkan fisik dan jiwa. Oleh karena itu orang tua atau guru 

berkewajiban mengkhususkan waktunya untuk pergi ke taman rekreasi 

bersama peserta didiknya. Sangat bermanfaat bila dalam rekreasi 

tersebut ditambahkan hal-hal positif lainnya seperti memberikan 

penjelasan seperti sejarah, geografi, pembangunan dan sebagainya. 

Tidak diragukan lagi anak-anak pasti dapat merekam dan 

menyimpulkan dalam ingatan mereka semua kenangan indah yang 

mereka peroleh dari rekreasi yang dinikmatinya sewaktu mereka kecil. 

Beragam manfaat yang dapat dipetik dari kegiatan karyawisata, 

antara lain: 

a. Menyegarkan tubuh, menambah kesehatan dan melakukan 

terapi penyembuhan atas beberapa penyakit. 

b. Melatih anak-anak agar kuat dan tahan banting. 

c. Para pembimbing atau pendidik menganjurkan agar 

memperhatikan tingkah laku anak-anak dan sikap mereka 

dalam mengahadapi berbagai hal yang beragam dan 

berbeda. 

15.  Pemberian Ampunan dan Bimbingan 

Metode ini dilakukan dalam rangka memberi kesempatan 

peserta didik untuk memperbaiki tingkah lakunya dan 

mengembangkan dirinya. Bimbingan orang tua kepada anaknya, guru 

dengan muridnya perlu diberikan dengan member alasan, pengarahan, 

penjelasan dan diskusi-diskusi. Juga bias dilakukan dengan teguran, 

mencari tahu penyebab masalah dan kritikan sehingga tingkah laku 

anak berubah. 
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Bimbingan lebih merupakan suatu proses pemberian bantuan 

yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang 

dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, 

pengarahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat 

perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan 

lingkungannya.  

Bimbingan dan latihan dilakukan secara bertahap dengan 

melihat kemampuan yang dimiliki anak untuk kemudian ditingkatkan 

perlahan-lahan. Bimbingan dapat berupa lisan, latihan dan 

keterampilan. 

Bimbingan akan tepat apabila disesuaikan dengan kemampuan, 

kebutuhan dan minat. Menurut Irwan Prayitno, bimbingan dengan 

memberikan nasihat perlu memperhatikan cara-cara sebagai berikut: 

a. Cara memberikan nasihat lebih penting dibandingkan isi 

atau pesan nasihat yang akan disampaikan. 

b. Memelihara hubungan baik antara orang tua dan anak, guru 

dengan murid, karena nasihat akan mudah diterima bila 

hubungannya baik. 

c. Berikan nasihat seperlunya dan jangan berlebihan. Nasihat 

sebaiknya tidak langsung tetapi juga tidak bertele-tele 

sehingga anak tidak bosan. 

d. Berikan dorongan agar anak bertanggungjawab dan dapat 

menjalankan isi nasihat. 

16.  Metode Kerjasama 

Metode kerjasama adalah upaya saling membantu antara dua 

orang atau lebih, antara individu dengan kelompok dan antara 

kelompok dengan kelompok lainnya dalam menyelesaikan tugas atau 
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menyelesaikan masalah yang dihadapi dan atau menggarap berbagai 

program yang bersifat prosfektif guna mencapai kebaikan dan 

kesejahteraan bersama. 

 

17.  Metode Tadrij (Pentahapan) 

Metode penyampaian secara bertahap sesuai dengan proses 

perkembangan peserta didik. Artinya dilaksanakan dengan cara 

pemberian materi pendidikan dengan bertahap, sedikit demi sedikit dan 

berangsur-angsur. 

Dalam program perancangan dan pelaksanaan pembelajaran 

hendaknya diikuti langkah-langkah strategis sesuai dengan prinsip 

didaktik, antara lain dari mudah ke sulit, dari sederhana ke kompleks 

dan dari konkret ke abstrak. 

Tiga tujuan moral dalam pembelajaran harus mengarah kepada 

pengembangan kecakapan kognitif, emosional (afektif) dan kinetic 

(psikomotor). Tidak ada satu pun metode yang diunggulkan melainkan 

dikombinasikan agar menghasilkan proses pembelajaran yang optimal. 

Untuk memilih metode mengajar yang akan digunakan dalam 

rangka perencanaan pengajaran, perlu dipertimbangkan factor-faktor 

tertentu antara lain: 

a. Kesesuaian dengan tujuan instruksional 

Setiap metode mengajar memiliki kekuatan dan 

kelemahannya dilihat dari berbagai sudut. Namun, yang 

penting bagi guru, metode mengajar manapun yang akan 

digunakan harus jelas dahulu tujuan yang akan dicapai baik 

tujuan instruksional khusus maupun tujuan instruksional 

umum. 
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b. Keterlaksanaan dilihat dari waktu dan sarana 

Dalam memilih metode pengajaran perlu dipertimbangkan 

pula waktu dan sarana yang tersedia. Metode karyawisata, 

misalnya sulit untuk dilakukan setiap hari karena 

memerlukan waktu yang cukup panjang, baik dalam tahap 

perencanaan maupun pelaksanaannya. 

9.4 Merancang Metode Pengajaran dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

 Pekerjaan mengajar merupakan pekerjaan yang kompleks dan sifatnya 

dimensional. Berkenaan dengan hal tersebut, guru paling sedikit harus menguasai 

berbagai teknik yang erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan penting dalam 

pengajaran. Urutan pembelajaran yang baik selalu melibatkan keputusan guru 

berdasarkan tugas. 

 Kerangka perencanaan dan implementasi pengajaran melibatkan urutan 

langkah-langkah yang sangat penting bagi guru dalam mempersiapkan 

pelaksanaan rencana pengajaran. 

 Kerangka tersebut membatasi banyaknya aktivitas khusus yang akan 

diselesaikan oleh guru, yaitu hanya enam aktivitas terutama bagi para guru baru. 

Enam jenis aktivitas dirasakan sudah cukup berat untuk memulai karirnya sebagai 

tenaga professional. Dalam kerangka tersebut terlihat adanya hubungan yang erat 

antara ke enam aktivitas tersebut. 

1. Mendiagnosa Kebutuhan Peserta Didik 

Pada aktivitas ini guru harus menaruh perhatian khusus terhadap 

peserta didik dalam kelas. Antara lain, berhubungan dengan minat para 

individu, kebutuhan dan kemampuan mereka. Selanjtnya dicari jalan 

keluar bagaimana memenuhi hal tersebut. Di samping itu guru juga 

harus menentukan bahan pelajaran yang telah dipilih dan diajarkan 
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kepada peserta didik. Jawaban-jawaban atau usaha tersebut akan dapat 

membantu guru untuk melangkah kepada aktivitas berikutnya. 

2. Memilih Isi dan Menentukan Sasaran 

Sasaran pengajaran kita melukiskan apa yang sebenarnya diharapkan 

dari peserta didik, agar mereka mampu melakukan sesuatu sesuai 

dengan urutan pembelajaran. Dengan demikian para guru dapat 

mengetahui bahwa “peserta didik” tersebut telah mempelajari sesuatu 

dalam kelas. Dalam hubungan ini para guru perlu mempertimbangkan 

adanya perbedaan individu yang terdapat dalam kelas tersebut selama 

mengajar. 

3. Mengidentifikasi Teknik-Teknik Pembelajaran 

Aktivitas ini dilakukan karena paraguru telah mengetahui sasaran-

sasaran tertentu yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk 

mengambil suatu keputusan. Guru dapat memilih secara bebas setiap 

teknik pembelajaran, sehingga merupakan penyesuaian yang bersifat 

professional, dan tindakan semacam ini dapat membantu para peserta 

didik untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan semula. 

4. Merencanakan Aktivitas “merumuskan unit-unit dan 

merencanakan pelajaran” 

Dalam aktivitas ini yang paling penting adalah mengorganisasi 

keputusan-keputusan yang telah diambil, yaitu mengenai peserta didik 

secara individu, sasaran-sasaran dan teknik pembelajaran dan 

dibukukan dalam dokumen resmi, sehingga dapat dipergunakan untuk 

melanjutkan pembelajaran berikutnya. 

5. Memberikan Motivasi dan Implementasi Program 

Perencanaan pada aktivitas ini mempersipkan guru secara khusus 

berhubungan dengan teknik motivasional yang akan diterapkan dan 
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beberapa prosedur admnistrasi yang perlu diikuti agar rencana 

pengajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam 

hubungannya dengan tugas atau aktivitas ini terdapat suatu keputusan 

yang sangat penting harus dilakukan, yaitu menetapkan transisi antara 

satu bagian dari pelajaran yang diberikan pada hari itu ke pelajaran 

pada hari-hari berikutnya. 

6. Merupakan Aktivitas yang Terakhir, yaitu Perencanaan yang 

Dipusatkan kepada “Pengukuran, evaluasi dan penentuan tingkat”. 

Aktivitas ini merupakan pengembangan perencanaan untuk 

mengadakan tes dan penyesuaian tentang penampilan peserta didik 

secara individual. 

 

RINGKASAN 

Proses belajar mengajar merupakan interaksi yang dilakukan antara guru 

dengan peserta didik dalam suatu pengajaran untuk mewujudkan tujuan yang 

diettapkan. Metode apapun yang digunakan oleh pendidik/guru dalam proses 

pembelajan, yang perlu diperhatikan adalah akomodasi menyeluruh terhadap 

prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar. 

Pekerjaan mengajar merupakan merupakan pekerjaan yang kompleks dan 

sifatnya dimensional. Urutan pembelajaran yang baik selalu melibatkan keputusan 

guru berdasarkan berbagai tugas.   

Kerangka perencanaan dan implementasi pengajaran melibatkan urutan 

langkah-langkah yang sangat penting bagi guru dalam mempersiapkan 

pelaksanaan rencana pengajaran. 

 Kerangka tersebut membatasi banyaknya aktivitas khusus yang akan 

diselesaikan oleh guru, yaitu hanya enam aktivitas terutama bagi para guru baru. 

Enam jenis aktivitas dirasakan sudah cukup berat untuk memulai karirnya sebagai 
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tenaga professional. Dalam kerangka tersebut terlihat adanya hubungan yang erat 

antara ke enam aktivitas tersebut, yaitu: Mendiagnosa Kebutuhan Peserta Didik, 

Memilih Isi dan Menentukan Sasaran, Mengidentifikasi Teknik-Teknik 

Pembelajaran, Merencanakan Aktivitas “merumuskan unit-unit dan merencanakan 

pelajaran”, Memberikan Motivasi dan Implementasi Program dan Merupakan 

Aktivitas yang Terakhir, yaitu Perencanaan yang Dipusatkan kepada 

“Pengukuran, evaluasi dan penentuan tingkat”. 

 

LATIHAN SOAL 

1. Jelaskan perbedaan antara pendekatan, strategi dan metode pembelajaran! 

2. Menurut Anda sejauhmana metode pengajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran dapat menunjang keberhasilan tujuan pengajaran! 

3. Buatlah dan tentukan metode pengajaran yang tepat dalam kegiatan belajar 

mengajar Anda disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan! 

4. Sebutkan tiga jenis metode yang dapat mengaktifkan siswa serta jelaskan 

kelemahan dan kelebihan dari metode tersebut! 
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BAB 10 

MEDIA PENGAJARAN 

 

PENDAHULUAN 

 Media pengajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendoron ptoses belajar 

mengajar. Pada tahun 50-an, media disebut sebagai alat bantu audio-visual karena 

pada masa itu peranan media memang semata-mata untuk membantu guru dalam 

mengajar. Tetapi kemudian, namanya lebih popular sebagai media pengajaran 

atau media belajar. Berbagai bentuk media dapat digunakan untuk meningkatkan 

pengalaman belajar kea rah yang lebih konkret. Pengajaran dengan menggunakan 

media tidak hanya sekear menggunakan kata-kata (symbol verbal), sehingga dapat 

kita harapkan diperolehnya hasil pengalaman belajar yang lebih berarti bagi 

siswa. 

 Usaha membuat pengajaran lebih konkret dengan menggunakan media 

banyak dilakukan orang. Berbagai jenis media memiliki nilai kegunaan masing-

masing. Untuk memahami berbagai jenis media dan nilainya dalam pengajaran, 

ada baiknya kita memahami penggolongan berbagai jenis media berdasarkan nilai 

yang dimiliki masing-masing. 

 Pemahaman akan nilai yang dimiliki masing-masing jenis media ini 

penting, karena dalam proses pendidikan/proses belajar mengajar, guru harus 

memilih media yang tepat agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat terwujud 

dalam diri siswa. Selama proses belajar mengajar berlangsung akan selalui terajsi 

interaksi antara guru, siswa dan media pengajaran yang digunakan. 
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KOMPETENSI 

1. Pembaca dan mahasiswa dapat menyebutkan jenis-jenis media pengajaran 

beserta kelebihan dan kelemahannya. 

2. Pembaca dan mahasiswa dapat menguraikan hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam memilih media pengajaran yang sesuai. 

3. Pembaca dan mahasiswa dapat mengklasifikasikan jenis alat pengajaran serta 

contoh masing-masing. 

4. Pembaca dan mahasiswa dapat menentukan media dan alat pengajaran yang 

sesuai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang sesuai 

dengan materi pemebelajaran dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

 

MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

White board, Spidol, Chart dan LCD 

 

 

SUMBER PEMBELAJARAN 

Buku referensi, Jurnal ilmiah dan Internet 
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10.1 Jenis-Jenis Media Pengajaran 

 Berbicara tentang jenis-jenis media pengajaran, ada sejumlah pertanyaan 

yang timbul dan perlu dijawab dengan seksama yaitu: 

1. Bagaimanakah berbagai media pengajaran yang ada itu 

dikelompokkan? 

2. Apa saja yang menjadi ciri setiap kelompok media pengajaran 

tersebut? 

3. Contoh-contoh media pengajaran apa saja yang termasuk dalam setiap 

kelompok? 

4. Keuntungan dan kelemahan apa yang dimiliki oleh setiap kelompok 

media pengajaran? 

Aneka ragam media pengajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan 

ciri-ciri tertentu. Brets membuat klasifikasi berdasarkan adanya tiga ciri 

yaitu suara (audio), bentuk (visual) dan gerak (motion). Atas dasar ini 

Brets mengemukakan beberapa kelompok media, sebagai berikut: 

1. Media audio-motion-visual, yakni media yang mempunyai suara, ada 

gerakan dan bentuk objektif dapat dilihat. Media semacam ini paling 

lengkap. Jenis media yang termasuk kelompok ini adalah: televise, 

video tape dan film bergerak. 

2. Media audio-still-visual, yakni media yang mempunyai suara, 

objeknya dapat dilihat, namun tidak ada gerakan, seprti film strip 

bersuara, slide berwarna dan rekaman televise dengan gambar tak 

bergerak (television still recordings). 

3. Media audio-semi-motion, mempunyai suara dan gerakan, namun 

tidak dapat menampilkan suatu gerakan secara utuh. Salah satu contoh 

dari media ini adalah papan tulis jarak jauh atau teleblackboard. 
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4. Media motion-visual, yakni media yang mempunyai gambar obyek 

bergerak, tapi tanpa mengeluarkan suara, seprti film bisu yang 

bergerak. 

5. Media still-visual, yakni ada objek namun tidak ada gerakan, seprti 

film strip dan slide tanpa suara. 

6. Media audio, hanya menggunakan suara, seperti radio, telepon dan 

audio-tape. 

7. Media cetak yang tampil dalam bentuk bahan-bahan tercetak/tertulis 

seperti buku, modul dan pamflet. 

Dari uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa berbagai jenis 

media tersebut pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga kelompok besar, 

yaitu: 

1. Media cetak, adalah bahan yang diproduksi melalui percetakan 

professional, seperti buku, majalah, modul ataupun 

tulisan/bagan/gambar yang di foto copy ataupun hasil reproduksi 

sendiri. 

Beberapa keuntungan dan kelemahan dalam penggunaan media cetak, 

di antaranya: 

a. Keuntungan 

Keuntungan dari media cetak, di samping relative murah 

pengadaannya juga lebih mudah dalam penggunaannya, artinya tidak 

memerlukan peralatan khusus serta lebih luwes (mudah digunakan, 

dibawa atau dipindahkan). 
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b. Kelemahan 

Jika kurang dirancang dengan baik, maka cenderung membosankan 

serta kurang dapat memberikan suasana yang menarik dan hidup bagi 

siswa. 

2. Media Elektronik 

Macam-macam media elektronik yang digunakan dalam pengajaran: 

a. Perangkat slide atau film bingkai 

b. Film strips 

c. Rekaman 

d. Overhead transparence 

e. Video tape/video cassette 

Adapun keuntungan dan kelemahan dari media elektronik adalah 

sebagai berikut: 

a. Keuntungan 

Media elektronik dapat memberikan suasana yang lebih hidup, 

penampilan lebih menarik dan sekaligus dapat digunakan untuk 

memperlihatkan suatu proses tertentu secara lebih nyata. 

b. Kelemahan 

Dalam segi teknis dan biaya, penggunaan media elektronik 

memerlukan dukungan sarana dan prasarana tertentu seperti listrik 

serta peralatan/bahan-bahan khusus yang tidak selamanya mudah 

diperoleh di tempat-tempat tertentu. 
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3. Objek Nyata atau Sesungguhnya 

Untuk mencapai hasil yang optimum dari proses belajar mengajar, juga 

disarankan menggunakan media yang bersifat langsung dalam bentuk 

objek nyata atau relia. 

Ada beberapa keuntungan dan kelemahan dalam menggunakan objek 

nyata, yaitu: 

a. Keuntungan 

Dapat memberikan kesempatan semaksimal mungkin pada siswa 

untuk mempelajari sesuatu ataupun melaksanakan tugas dalam 

situasii nyata, memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengalami sendiri situasi yang sesungguhnya dan melatih 

keterampilan mereka dengan menggunakan sebanyak mungkin alat 

indra. 

b. Kelemahan 

Resiko terjadi kecelakaan, jika membawa peserta didik ke luar dari 

sekolah, biaya yang diperlukan untuk mengadakan berbagai objek 

nyatatidak sedikit serta tidak selalu dapat memberikan semua 

gambaran dari objek yang sebenarnya sperti pembesaran, 

pemotongan dan gambar bagian demi bagian sehingga pengajaran 

harus didukung pula oleh media lain. 

 

10.2 Pemilihan Media Pengajaran 

 Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam memilih media 

pendidikan yang sesuai dengan tujuan dan materi pengajaran, yaitu: 
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1. Faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih 

media pengajaran? 

2. Mengapa factor-faktor tersebut dipandang penting? 

3. Hal-hal apa saja yabg perlu diperhatikan dalam setiap factor tersebut? 

Adapun faktor-faktor tersebut yang perlu diperhatikan dalam memilih 

media yang tepat, di antaranya: 

1. Jenis kemampuan yang akan dicapai, sesuai dengan tujuan pengajaran 

(TIK). 

Jika akan memilih media pengajaran, perlu dipertimbangkan seberapa 

jauh media tersebut ampuh mengembangkan kemampuan atau prilaku 

yang terkandung dalam tujuan yang akan dicapai. 

2. Kegunaan dari berbagai jenis media itu sendiri 

Setiap jenis media mempunyai nilai kegunaan sendiri-sendiri. Hal ini 

harus dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih jenis media yang 

digunakan. 

3. Kemampuan guru dalam menggunakan suatu jenis media 

Betapapun tingginya nilai kegunaan media, hal itu tidak akan 

memberikan manfaat yang optimum, jika guru kurang/belum mampu 

menangani dan menggunakan dengan baik. Factor penentu bagi guru 

dalam memilih media adalah kesederhanaan pembuatan dan 

kemampuan pengunaan media.   

4. Keluwesan atau fleksibilitas dalam penggunaannya. 

Keluwesan/fleksibiltas penggunaan media terletak pada kepraktisan 

penggunaannya dalam berbagai situasi dan mudah dipindahkan dari 

satu tempat ke tempat lain. 
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5. Kesesuaian dengan alokais waktu dan sarana pendukung yang ada. 

Hal ini berkaitan dengan seberapa jauh penggunaan media tersebut 

masih sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia bagi pengajaran yang 

bersangkutan. 

6. Ketersediannya. 

Acapkali media yang terbaik tidak tersedia sehingga guru memilih 

media yang lain karena media tersebut sudah tersedia atau mudah 

menyediakannya. 

7. Biaya. 

Guru atau lembaga pendidikan biasanya mencari media yang murah 

atau ekonomis, sehingga media yang paling ampuh tapi mahal jarang 

digunakan. 

 

10.3 Jenis-Jenis Alat Pengajaran 

 Dalam merencanakan pengajaran, di sampan menentukan media yang 

akan digunakan, guru pun harus menetapkan alat-alat pengajaran yang akan 

dipakai.  

Jika media selalu mengandung pesan atau isi pelajaran, sedangkan di 

dalam alat pengajaran tidak terkandung pesan/isi/bahan pelajaran, tetapi 

peranannya sangat penting sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. 

Alat-alat pengajaran dapat dikelompokkam dalam dua jenis alat 

pengajaran yang bersifat umum dan alat pengajaran yang bersifat khusus. 

1. Alat pengajaran yang bersifat umum 
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Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah alat-alat pengajaran yang 

penggunaannya berlaku untuk semua mata pelajaran seperti papan tulis 

(white board), kapur, spidol dan penggaris. 

2. Alat pengajaran yang bersifat khusus 

Yang termasuk dengan jenis ini adalah alat-alat pengajaran yang 

penggunaannya berlaku khusus untuk mata pelajaran tertentu, seperti: 

• Mikroskop, untuk IPA 

• Jangka, untuk matematika 

• Kuas, untuk menggambar 

• Buku besar (folio), untuk akuntansi 

Di samping itu, alat-alat pengajaran dapat dikelompokkan menjadi alat 

pengajaran klasikal dan alat pengajaran individual: 

• Alat pengajaran klasikal adalah alat yang dapat digunakan untuk 

seluruh kelas sekaligu, seperti papan tulis dan kapur. 

• Alat pengajaran individual adalah alat yang digunakan oleh setiap 

peserta didik secara perorangan seprti pensil, pulpen, kuas dan 

mikroskop. 

 

10.4 Pemilihan Alat-alat Pengajaran 

 Dalam memilih alat-alat pengajaran yang sesuai untuk kegiatan belajar 

mengajar tertentu, terutama alat pengajaran yang bersifat khusus perlu 

memperhatikan sejumlah faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Kesesuaian dengan kemampuan yang ingin dikembangkan dalam diri 

peserta didik. 
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2. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. 

3. Kemampuan penyediaannya 

 

10.5 Kegiatan Belajar Mengajar Dengan Media Pengajaran 

 Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu 

kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Karena media dapat membantu tugas guru 

dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pengajaran yang akan diberikan 

kepada peserta didik. Guru sadar bahwa tanpa bantuan media, maka bahan 

pelajaran sukar untuk dicerna dan dipahami oleh setiap peserta didik, terutama 

bahan pelajaran yang rumit atau kompleks. 

 Setiap materi pengajaran tentu memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. 

Pada satu sisi ada bahan pelajaran yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain 

pihak ada bahan pelajaran yang sangat memerlukan alat bantu berupa media 

pengajaran seperti globe, grafik, gambar dan sebagainya. Bahan pelajaran dengan 

tingkat kesukaran yang tinggi tentu sukar diproses oleh peserta didik. Apalagi 

bagi peserta didik yang kurang menyukai bahan pelajaran yang disampaikan. 

 Sebagai alat bantu, media pengajaran berfungsi melicinkan jalan menuju 

tercapainya tujuan pengajaran, hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa proses 

belajar mengajar dengan bantuan media mempertinggi kegiatam belajar peserta 

didik dalam tenggang waktu yang cukup lama. Ini berarti kegiatan belajar peserta 

didik dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang 

lebih baik daripada tanpa bantuan media. 

 Meskipun demikian, penggunaan media sebagai alat bantu tidak dapat 

sembarangan menurut kehendak guru. Tetapi harus memperhatikan dan 

mempertimbangkan tujuan, media yang dapat menunjang tercapainya tujuan 

pengajaran tentu lebih diperhatikan. Sedangkan media yang tidak menunjang 

tentu saja tidak perlu digunakan. Sementara itu, kompetensi guru juga patut 
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diperhitungkan, mampu atau tidak mempergunakan media tersebut. Jika tidak bias 

mempergunakannya akan berakibat kacaunya proses belajar mengajar. 

 

RINGKASAN 

Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar juga mempunyai 

fungsi dalam menunjang tercapainya tujuan pengajaran. 

Jenis media pengajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar 

tersebut pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga kelompok besar, yaitu: 

Media cetak, Media Elektronik dan Objek Nyata atau Sesungguhnya. 

Sementara itu, alat pengajaran merupakan alat bantu mempermudah 

penyampaian pesan melalui media pengajaran yang digunakan. Alat-alat 

pengajaran dapat dikelompokkam dalam dua jenis alat pengajaran yang bersifat 

umum dan alat pengajaran yang bersifat khusus. 

Alat pengajaran yang bersifat umum; yang termasuk ke dalam jenis ini 

adalah alat-alat pengajaran yang penggunaannya berlaku untuk semua mata 

pelajaran seperti papan tulis (white board), kapur, spidol dan penggaris. Alat 

pengajaran yang bersifat khusus; yang termasuk dengan jenis ini adalah alat-alat 

pengajaran yang penggunaannya berlaku khusus untuk mata pelajaran tertentu, 

seperti: Mikroskop, untuk IPA; Jangka, untuk matematika; Kuas, untuk 

menggambar dan Buku besar (folio), untuk akuntansi. 

 Dalam memilih alat-alat pengajaran yang sesuai untuk kegiatan belajar 

mengajar tertentu, terutama alat pengajaran yang bersifat khusus perlu 

memperhatikan sejumlah faktor-faktor sebagai berikut: Kesesuaian dengan 

kemampuan yang ingin dikembangkan dalam diri peserta didik, Kesesuaian 

dengan tingkat perkembangan siswa dan Kemampuan penyediaannya. 
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LATIHAN SOAL 

1. Sebutkan dan jelaskan penggolongan jenis-jenis media pengajaran beserta 

kelebihan dan kelemahannya! 

2. Menurut Anda sebutkan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam memilih 

media pengajaran yang sesuai! Jelaskan! 

3. Jelaskan perbedaan antara media pengajaran dengan alat pengajaran serta 

berikan contoh masing-masing! 

4. Menurut Anda media dan alat pengajaran yang seperti apakah yang sesuai 

dalam menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar! 

5. Buatlah media pembelajaran dengan menggunakan media interaktif 

berdasarkan pada salah satu dasar kompetensi yang hendak di capai! 
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BAB 11 

EVALUASI PENGAJARAN DAN TINDAK LANJUT 

 

PENDAHULUAN 

  Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan membawa implikasi terhadap sistem dan 

penyelenggaraan pendidikan termasuk pengembangan dan pelaksanaan 

kurikulum. Kebijakan pemerintah tersebut mengamanatkan kepada setiap satuan 

pendidikan dasar dan menengah untuk mengembangkan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP).    

  Pengembangan KTSP mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup SNP meliputi 

standar: (1) isi, (2) proses, (3) kompetensi lulusan, (4) pendidik dan tenaga 

kependidikan, (5) sarana dan prasarana, (6) pengelolaan, (7) pembiayaan, dan (8) 

penilaian pendidikan. 

  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 14 tahun 

2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan 

bahwa salah satu tugas Direktorat Pembinaan SMA - Subdirektorat Pembelajaran 

adalah melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman 

serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum. 

Lebih lanjut dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 25 tahun 2006 tentang 

Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa rincian tugas Subdirektorat Pembelajaran 

– Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas antara lain melaksanakan 

penyiapan bahan penyusunan pedoman dan prosedur pelaksanaan pembelajaran, 

termasuk penyusunan pedoman pelaksanaan kurikulum.  
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  Panduan pelaksanaan KTSP yang memenuhi aturan dan berkualitas perlu 

disiapkan agar satuan pendidikan dan pendidik dapat melaksanakan KTSP dengan 

benar. Oleh karena itu, Direktorat Pembinaan SMA membuat berbagai panduan 

pelaksanaan KTSP yang salah satu di antaranya adalah rancangan penilaian hasil 

belajar.  

Rancangan penilaian hasil belajar ini disusun sebagai acuan bagi satuan 

pendidikan dan pendidik untuk merancang penilaian yang berkualitas guna 

mendukung penjaminan dan pengendalian mutu lulusan. Di sisi lain, dengan 

menggunakan rancangan penilaian hasil belajar ini diharapkan pendidik dapat 

mengarahkan peserta didik menunjukkan penguasaan kompetensi yang telah 

ditetapkan.    
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KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN: 

1. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan hakikat evaluasi (penilaian) 

dalam pengajaran!  

2. Mahasiswa diharapkan dapat menyebutkan prinsip-prinsip evaluasi 

(penilaian) dalam pengajaran! 

3. Mahasiswa diharapkan dapat membedakan teknik-teknik evaluasi 

(penilaian) pengajaran! 

4. Mahasiswa diharapkan dapat membuat instrument evaluasi (penilaian) 

pengajaran! 

  

 

MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

White board, Spidol, Chart dan LCD 

 

 

SUMBER PEMBELAJARAN 

Buku referensi, Jurnal ilmiah dan Internet 
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11.1 Hakikat dan Prinsip Penilaian 

11.1.1 Hakikat Penilaian 

Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta 

didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga 

menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.  

Penilaian dalam Kurikulum 2013 adalah penilaian berbasis 

kompetensi, yaitu bagian dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk 

mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik yang meliputi pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran 

dan/atau pada akhir pembelajaran. Fokus penilaian pendidikan adalah 

keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang 

ditentukan. Pada tingkat mata pelajaran, kompetensi yang harus dicapai 

berupa Kompetensi Inti (KI) mata pelajaran yang selanjutnya dijabarkan 

dalam Kompetensi Dasar (KD). Untuk tingkat satuan pendidikan, kompetensi 

yang harus dicapai peserta didik adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan satuan 

pendidikan dalam mengelola proses pembelajaran. Penilaian merupakan 

bagian yang penting dalam pembelajaran. Dengan melakukan penilaian, 

pendidik sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dapat mengetahui 

kemampuan yang dimiliki peserta didik, ketepatan metode mengajar yang 

digunakan, dan keberhasilan peserta didik dalam meraih kompetensi yang 

telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penilaian, pendidik dapat mengambil 

keputusan secara tepat untuk menentukan langkah yang harus dilakukan 

selanjutnya. Hasil penilaian juga dapat memberikan motivasi kepada peserta 

didik untuk berprestasi lebih baik. 

Penilaian dalam Kurikulum 2013 menggunakan acuan kriteria. 

Maksudnya, hasil yang dicapai peserta didik dibandingkan dengan kriteria 
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atau standar yang ditetapkan. Apabila peserta didik telah mencapai standar 

kompetensi yang ditetapkan, ia dinyatakan lulus pada mata pelajaran tertentu. 

Apabila peserta didik belum mencapai standar, ia harus mengikuti program 

remedial/perbaikan sehingga mencapai kompetensi minimal yang ditetapkan. 

Penilaian yang dilakukan harus memiliki asas keadilan yang tinggi. 

Maksudnya, peserta didik diperlakukan sama sehingga tidak merugikan salah 

satu atau sekelompok peserta didik yang dinilai. Selain itu, penilaian tidak 

membedakan latar belakang sosial-ekonomi, budaya, bahasa, jender, dan 

agama. Penilaian juga merupakan bagian dari proses pendidikan yang dapat 

memacu dan memotivasi peserta didik untuk lebih berprestasi meraih tingkat 

yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya.  

Ditinjau dari sudut profesionalisme tugas kependidikan, kegiatan 

penilaian merupakan salah satu ciri yang melekat pada pendidik profesional. 

Seorang pendidik profesional selalu menginginkan umpan balik atas proses 

pembelajaran yang dilakukannya. Hal tersebut dilakukan karena salah satu 

indikator keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh tingkat keberhasilan yang 

dicapai peserta didik. Dengan demikian, hasil penilaian dapat dijadikan tolok 

ukur keberhasilan proses pembelajaran dan umpan balik bagi pendidik untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan. 

Ada empat istilah yang terkait dengan konsep penilaian yang digunakan 

untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, yaitu pengukuran, 

pengujian, penilaian, dan evaluasi.  

1. Pengukuran (measurement) adalah proses penetapan ukuran terhadap 

suatu gejala menurut aturan tertentu (Guilford, 1982). Pengukuran 

pendidikan berbasis kompetensi berdasar pada klasifikasi observasi 

unjuk kerja atau kemampuan peserta didik dengan menggunakan suatu 

standar. Pengukuran dapat menggunakan tes dan non-tes. 

Pengukuran pendidikan bisa bersifat kuantitatif atau kualitatif. 

Kuantitatif hasilnya berupa angka, sedangkan kualitatif hasilnya 
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bukan angka (berupa predikat atau pernyataan kualitatif, misalnya 

sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang), disertai deskripsi 

penjelasan prestasi peserta didik. Pengujian merupakan bagian dari 

pengukuran yang dilanjutkan dengan kegiatan penilaian. 

2. Penilaian (assessment) adalah istilah umum yang mencakup semua 

metode yang biasa digunakan untuk menilai unjuk kerja individu 

atau kelompok peserta didik. Proses penilaian mencakup 

pengumpulan bukti yang menunjukkan pencapaian belajar peserta 

didik. Penilaian merupakan suatu pernyataan berdasarkan sejumlah 

fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu 

(Griffin & Nix, 1991). Penilaian mencakup semua proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, kegiatan penilaian tidak terbatas 

pada karakteristik peserta didik saja, tetapi juga mencakup 

karakteristik metode mengajar, kurikulum, fasilitas, dan 

administrasi sekolah. Instrumen penilaian untuk peserta didik dapat 

berupa metode dan/atau prosedur formal atau informal untuk 

menghasilkan informasi tentang peserta didik. Instrumen penilaian 

dapat berupa tes tertulis, tes lisan, lembar pengamatan, pedoman 

wawancara, tugas rumah, dan sebagainya. Penilaian juga diartikan 

sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran atau kegiatan 

untuk memperoleh informasi tentang pencapaian kemajuan belajar 

peserta didik.  

3. Evaluasi (evaluation) adalah penilaian yang sistematik tentang 

manfaat atau kegunaan suatu objek (Mehrens & Lehmann, 1991). 

Dalam melakukan evaluasi terdapat judgement untuk menentukan 

nilai suatu program yang sedikit banyak mengandung unsur 

subjektif. Evaluasi memerlukan data hasil pengukuran dan 

informasi hasil penilaian yang memiliki banyak dimensi, seperti 

kemampuan, kreativitas, sikap, minat, keterampilan, dan 

sebagainya. Oleh karena itu, dalam kegiatan evaluasi, alat ukur 
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yang digunakan juga bervariasi bergantung pada jenis data yang 

ingin diperoleh. 

4. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi bersifat bertahap (hierarkis), 

maksudnya kegiatan dilakukan secara berurutan, dimulai dengan 

pengukuran, kemudian penilaian, dan terakhir evaluasi. 

11.1.2 Prinsip Penilaian Kurikulum 2013 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian hasil belajar 

peserta didik antara lain:  

1. penilaian ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi;  

2. penilaian menggunakan acuan kriteria yakni berdasarkan 

pencapaian kompetensi peserta didik setelah mengikuti proses 

pembelajaran;  

3. penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan;  

4. hasil penilaian ditindaklanjuti dengan program remedial bagi 

peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria 

ketuntasan dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah 

memenuhi kriteria ketuntasan;  

5. penilaian harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran.  

Penilaian hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-

prinsip sebagai berikut: 

1. Sahih, yaitu: penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur.  

2. Objektif, yaitu: penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, 

tidak dipengaruhi subjektivitas penilai  

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

karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, 

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

yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran..  

5. Beracuan Kriteria, yaitu: penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian 

kompetensi yang ditetapkan  

6. Transparan, yaitu: prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengam-bilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 

7. Menyeluruh dan kesinambungan, yaitu: penilaian oleh pendidik mencakup 

semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian 

yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 

8. Sistematis, yaitu: penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-langkah baku  

9. Akuntabel, yaitu: penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi 

teknik, prosedur, maupun hasilnya.  

10. Edukatif, yaitu: penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan 

pendidikan peserta didik  

11.1.3 Pendekatan Kurikulum 2013  

1. Pendekatan penilaian Acuan Kriteria (PAK) Semua kompetensi perlu 

dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator 

hasil belajar. Sekolah menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi 

dan kebutuhannya. 

2. Didasarkan pada perolehan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).  

a. KKM Pengetahuan dan Keterampilan : > 2.66 

a) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4, seorang peserta didik dinyatakan belum 

tuntas belajar untuk menguasai KD yang dipelajarinya apabila 

menunjukkan indikator nilai < 2.66 dari hasil tes formatif.  

b) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4, seorang peserta didik dinyatakan sudah 

tuntas belajar untuk menguasai KD yang dipelajarinya apabila 

menunjukkan indikator nilai ≥ 2.66 dari hasil tes formatif.  
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b. KKM Sikap : Baik  

Untuk KD pada KI-1 dan KI-2, ketuntasan seorang peserta didik dilakukan 

dengan memperhatikan aspek sikap pada KI-1 dan KI-2 untuk seluruh 

matapelajaran, yakni jika profil sikap peserta didik secara umum berada 

pada kategori baik (B) menurut standar yang ditetapkan satuan pendidikan 

yang bersangkutan  

 

11.2 Teknik dan Instrumen Penilaian  

11.2.1 Teknik Penilaian 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 menyatakan bahwa Standar Isi (SI) 

untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mencakup lingkup materi 

minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan 

minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Di dalam SI dijelaskan 

bahwa kegiatan pembelajaran dalam KTSP meliputi tatap muka, penugasan 

terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Tatap muka adalah 

pertemuan formal antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran di 

kelas. Penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah 

kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta 

didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. 

Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik, 

sedangkan waktu penyelesaian kegiatan mandiri tidak terstruktur diatur sendiri 

oleh peserta didik. Sejalan dengan ketentuan tersebut, penilaian dalam KTSP 

harus dirancang untuk dapat mengukur dan memberikan informasi mengenai 

pencapaian kompetensi peserta didik yang diperoleh melalui kegiatan tatap 

muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. 

Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara 

komplementer (saling melengkapi) sesuai dengan kompetensi yang dinilai. 

Teknik penilaian yang dimaksud antara lain melalui tes, observasi, 

penugasan, inventori, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antarteman 
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yang sesuai dengan  karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan 

peserta didik.  

1) Tes  

Tes adalah pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat 

benar atau salah. Tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik 

atau tes kinerja. Tes tertulis adalah tes yang menuntut peserta tes memberi 

jawaban secara tertulis berupa pilihan dan/atau isian. Tes yang jawabannya 

berupa pilihan meliputi pilihan ganda, benar-salah, dan menjodohkan. 

Sedangkan tes yang jawabannya berupa isian dapat berbentuk isian singkat 

dan/atau uraian. Tes lisan adalah tes yang dilaksanakan melalui 

komunikasi langsung (tatap muka) antara peserta didik dengan pendidik. 

Pertanyaan dan jawaban diberikan secara lisan. Tes praktik (kinerja) 

adalah tes yang meminta peserta didik melakukan 

perbuatan/mendemonstasikan/ menampilkan keterampilan. 

Dalam rancangan penilaian, tes dilakukan secara 

berkesinambungan melalui berbagai macam ulangan dan ujian. Ulangan 

meliputi ulangan  harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, 

dan ulangan kenaikan kelas. Sedangkan ujian terdiri atas ujian  nasional 

dan ujian sekolah. 

Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, 

untuk melakukan perbaikan pembelajaran, memantau kemajuan dan 

menentukan keberhasilan belajar peserta didik. 

Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah 

menyelesaikan satu kompetensi dasar (KD) atau lebih.  

Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah 

melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan 
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tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan 

seluruh KD pada periode tersebut.  

Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir 

semester. Cakupan ulangan akhir semester meliputi seluruh indikator yang 

merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. 

Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik pada akhir semester genap untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik  pada akhir semester genap pada satuan 

pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan kenaikan 

kelas meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada 

semester genap.  

Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau 

penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. 

Ujian nasional adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi 

peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata 

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai 

pencapaian Standar Nasional Pendidikan.   

Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi 

peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh 

pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan 

kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan pada ujian 

sekolah adalah mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada ujian nasional, dan 

aspek kognitif dan/atau psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran 

agama dan akhlak mulia, serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan 

dan kepribadian.  
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2) Observasi  

Observasi adalah penilaian yang dilakukan melalui pengamatan 

terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar 

kegiatan pembelajaran. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data 

kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kompetensi yang dinilai, dan dapat 

dilakukan baik secara formal maupun informal. Penilaian observasi 

dilakukan antara lain sebagai penilaian akhir kelompok mata pelajaran 

agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata 

pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.  

3) Penugasan  

Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik baik 

secara perorangan maupun kelompok. Penilaian penugasan diberikan 

untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, dan 

dapat  berupa praktik di laboratorium, tugas rumah, portofolio, projek, 

dan/atau produk. 

 

4) Portofolio 

Portfolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik 

dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, 

perkembangan prestasi, dan kreativitas peserta didik (Popham, 1999). 

Bentuk ini cocok untuk mengetahui perkembangan unjuk kerja peserta 

didik dengan menilai bersama  karya-karya atau tugas-tugas yang 

dikerjakannya. Peserta didik dan pendidik perlu melakukan diskusi untuk 

menentukan skor. Pada penilaian portofolio, peserta didik dapat 

menentukan karya-karya yang akan dinilai, melakukan penilaian sendiri 

kemudian hasilnya dibahas. Perkembangan kemampuan peserta didik 

dapat dilihat pada hasil penilaian portofolio. Teknik ini dapat dilakukan 

dengan baik apabila jumlah peserta didik yang dinilai sedikit.   

5) Projek 
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Projek adalah tugas yang diberikan kepada peserta didik dalam 

kurun waktu tertentu. Peserta didik dapat melakukan penelitian melalui 

pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data, serta pelaporan hasil 

kerjanya. Penilaian projek dilaksanakan terhadap persiapan,  pelaksanaan, 

dan hasil.  

6) Produk (hasil karya)  

Produk (hasil karya) adalah penilaian yang meminta peserta didik 

menghasilkan suatu hasil karya. Penilaian produk dilakukan terhadap 

persiapan, pelaksanaan/proses pembuatan, dan hasil. 

7) Inventori  

Inventory merupakan teknik penilaian melalui skala psikologis 

yang dipakai untuk mengungkapkan sikap, minat, dan persepsi peserta 

didik terhadap objek psikologis.   

8. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran 

yang berisi informasi hasil pengamatan terhadap kekuatan dan kelemahan 

peserta didik yang berkait dengan kinerja ataupun sikap dan perilaku 

peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif.  

 

8) Penilaian diri  

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik untuk menilai dirinya sendiri mengenai berbagai hal. Dalam 

penilaian diri, setiap peserta didik harus mengemukakan kelebihan dan 

kekurangan dirinya secara jujur. 

  

9) Penilaian antarteman  

Penilaian antaratemanmerupakan teknik penilaian dengan cara 

meminta peserta didik mengemukakan kelebihan dan kekurangan 

temannya dalam berbagai hal secara jujur. 
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11.2.2  Aspek yang Dinilai 

Penilaian dilakukan secara menyeluruh yaitu mencakup semua aspek 

kompetensi yang meliputi kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif. 

Kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir yang menurut taksonomi 

Bloom secara hierarkis terdiri atas pengetahuan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. Pada tingkat pengetahuan, peserta didik 

menjawab pertanyaan berdasarkan hapalan saja. Pada tingkat pemahaman, 

peserta didik dituntut untuk menyatakan jawaban atas pertanyaan dengan kata-

katanya sendiri. Misalnya, menjelaskan suatu prinsip atau konsep. Pada 

tingkat aplikasi, peserta didik dituntut untuk menerapkan prinsip dan konsep 

dalam suatu situasi yang baru. Pada tingkat analisis, peserta didik diminta 

untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi, 

membedakan fakta dan pendapat, dan menemukan hubungan sebab akibat. 

Pada tingkat sintesis, peserta didik dituntut merangkum suatu cerita, 

komposisi, hipotesis, atau teorinya sendiri, dan mensintesiskan pengetahuan. 

Pada tingkat evaluasi, peserta didik mengevaluasi informasi, seperti bukti 

sejarah, editorial, teori-teori, dan termasuk di dalamnya melakukan judgement 

(pertimbangan) terhadap hasil analisis untuk membuat keputusan. 

Kemampuan psikomotor melibatkan gerak adaptif (adaptive move-

ment) atau gerak terlatih dan keterampilan komunikasi berkesinambungan 

(non-discursive communication) - (Harrow, 1972). Gerak adaptif  terdiri atas 

keterampilan adaptif sederhana (simple adaptive skill), keterampilan adaptif 

gabungan (compound adaptive skill), dan keterampilan adaptif komplek 

(complex adaptive skill). Keterampilan komunikasi berkesinambungan 

mencakup gerak ekspresif (expressive movement) dan gerak interpretatif 

(interpretative movement). Keterampilan adaptif sederhana dapat dilatihkan 

dalam berbagai mata pelajaran, seperti bentuk keterampilan menggunakan 

peralatan laboratorium IPA. Keterampilan adaptif gabungan, keterampilan 

adaptif komplek,  dan keterampilan komunikasi berkesinambungan baik gerak 
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ekspresif maupun gerak interpretatif dapat dilatihkan dalam mata pelajaran 

Seni Budaya dan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

Kondisi afektif peserta didik berhubungan dengan sikap, minat, 

dan/atau nilai-nilai. Kondisi ini tidak dapat dideteksi dengan tes, tetapi dapat 

diperoleh melalui angket, inventori, atau pengamatan yang sistematik dan 

berkelanjutan. Sistematik berarti pengamatan mengikuti suatu prosedur 

tertentu, sedangkan berkelanjutan memiliki arti pengukuran dan penilaian 

yang dilakukan secara terus menerus.  

11.2.3 Instrumen Penilaian 

 

Setiap teknik penilaian harus dibuatkan instrumen penilaian yang 

sesuai. Tabel berikut menyajikan klasifikasi penilaian dan bentuk instrumen. 

Tabel 5. Klasifikasi Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen  

Teknik Penilaian  Bentuk Instrumen  

• Tes tertulis  

 

• Tes pilihan: pilihan ganda, benar-

salah, menjodohkan dll.  

• Tes isian: isian singkat dan uraian  

 

• Tes lisan  

 

• Daftar pertanyaan  

 

• Tes praktik (tes kinerja)  

 

• Tes identifikasi  

• Tes simulasi  

• Tes uji petik kinerja  

 

• Penugasan individual atau 

kelompok  

 

• Pekerjaan rumah  

• Projek  

 

• Penilaian portofolio  

 

• Lembar penilaian portofolio  
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• Jurnal  

 

• Buku cacatan jurnal  

 

• Penilaian diri  

 

• Kuesioner/lembar penilaian diri  

 

• Penilaian antarteman  

 

• Lembar penilaian antarteman  

 

 

Instrumen tes berupa perangkat tes yang berisi soal-soal, instrumen 

observasi berupa lembar pengamatan, instrumen penugasan berupa lembar 

tugas projek atau produk, instrumen portofolio berupa lembar penilaian 

portofolio, instrumen inventori dapat berupa skala Thurston, skala Likert atau 

skala Semantik, instrumen penilaian diri dapat berupa kuesioner atau lembar 

penilaian diri, dan instrumen penilaian antarteman berupa lembar penilaian 

antarteman. Setiap instrumen harus dilengkapi dengan pedoman penskoran. 

11.2.4 Sistem Penilaian Kurikulum 2013 

No  Jenis Penilaian  Pelaksana  Waktu  

1  Penilaian autentik  Guru  Berkelanjutan  

2  Penilaian diri  Siswa   Sebelum ulangan harian.  

3  Penilaian projek  Guru  Setiap akhir bab atau  
tema pelajaran  

4  Ulangan harian  
 (dapat berbentuk 
penugasan)  

Guru  Terintegrasi dengan proses 
pembelajaran  

5  Ulangan Tengah 
Semester  dan 
Ulangan Akhir 
Semester  

Guru (di bawah 
koord. satuan 
pendidikan)  

Setiap Semester  
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RINGKASAN 

Penilaian dalam Kurikulum 2013 adalah penilaian berbasis kompetensi, 

yaitu bagian dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui 

pencapaian kompetensi peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dan/atau pada 

akhir pembelajaran. Fokus penilaian pendidikan adalah keberhasilan belajar 

peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Pada tingkat 

mata pelajaran, kompetensi yang harus dicapai berupa Kompetensi Inti (KI) mata 

pelajaran yang selanjutnya dijabarkan dalam Kompetensi Dasar (KD). Untuk 

tingkat satuan pendidikan, kompetensi yang harus dicapai peserta didik adalah 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

Penilaian hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip, 

yaitu: Sahih (valid), yakni penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur; Objektif, yakni penilaian didasarkan pada prosedur dan 

kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai; Adil, yakni penilaian 

6  Ujian Tingkat 
Kompetensi  

Sekolah (kisi-kisi 
dari Pemerintah)  

Setiap tingkat kompetensi (tidak 
bersamaan dengan UN)  

7  Ujian Mutu 
Tingkat 
Kompetensi  

Pemerintah  Setiap akhir tingkat kompetensi 
(bukan akhir jenjang sekolah)  

8  Ujian Sekolah  Sekolah    Akhir jenjang sekolah  

9  Ujian Nasional 
sebagai Ujian 
Tingkat 
Kompetensi pada 
akhir jenjang 
satuan pendidikan.  

Pemerintah  Akhir jenjang sekolah  
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tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik, dan tidak membedakan latar 

belakang sosial-ekonomi, budaya, agama, bahasa, suku bangsa, dan jender; 

Terpadu, yakni penilaian merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari 

kegiatan pembelajaran; Terbuka, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan 

dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan; 

Menyeluruh dan berkesinambungan, yakni penilaian mencakup semua aspek 

kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai, untuk memantau 

perkembangan kemampuan peserta didik; Sistematis, yakni penilaian dilakukan 

secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku; 

Menggunakan acuan kriteria, yakni penilaian didasarkan pada ukuran 

pencapaian kompetensi yang ditetapkan dan Akuntabel, yakni penilaian dapat 

dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. 

Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara komplementer 

(saling melengkapi) sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Teknik penilaian 

yang dimaksud antara lain melalui tes, observasi, penugasan, inventori, jurnal, 

penilaian diri, dan penilaian antarteman yang sesuai dengan  karakteristik 

kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. 

LATIHAN SOAL 

1. Kapan biasanya evaluasi (penilaian) pengajaran dilakukan! Mengapa 

demikian, jelaskan! 

2. Jelaskan makna yang terkandung dalam hakikat evaluasi (penilaian) dalam 

pengajaran!  

3. Mengapa setiap pendidik yang akan membuat penilaian pengajaran harus 

beradasrkan pada prinsip-prinsip evaluasi (penilaian) dalam pengajaran! 

4. Jelaskan perbedaan antara tes dengan non tes dalam teknik-teknik evaluasi 

(penilaian) pengajaran! 

5. Buatlah instrument evaluasi (penilaian) pengajaran sesuai dengan tujuan 

pengajaran yang telah ditentukan! 
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BAB 12 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

PENDAHULUAN 

Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Pemerintah melalui 

Departemen Pendidikan Nasional, berkewajiban menetapkan berbagai peraturan 

tentang  standar penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Standar nasional pendidikan yang dimaksud 

meliputi: (1) standar isi, (2) standar kompetensi lulusan, (3) standar proses, (4) 

standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) 

standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian 

pendidikan. 

Dalam pencapaian standar isi (SI) yang memuat standar kompetensi (SK) 

dan kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melalui 

pembelajaran dalam jenjang dan waktu tertentu, sehingga pada gilirannya 

mencapai standar kompetensi lulusan (SKL) setelah menyelesaikan pembelajaran 

pada satuan pendidikan tertentu secara tuntas. Agar peserta didik dapat mencapai 

SK, KD, maupun SKL secara optimal, perlu didukung oleh berbagai standar 

lainnya dalam sebuah sistem yang utuh. Salah satu standar tersebut adalah standar 

proses.  

PP nomor 19 tahun 2005 yang berkaitan dengan standar proses 

mengisyaratkan bahwa guru diharapkan dapat mengembangkan perencanaan 

pembelajaran, yang kemudian dipertegas malalui Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional (Permendiknas) nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, yang 

antara lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang 

mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan 
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rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), khususnya pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah jalur formal, baik yang menerapkan sistem paket maupun 

sistem kredit semester (SKS). 

Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara 

lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

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

Selain itu, pada lampiran Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, juga diatur tentang berbagai 

kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik, baik yang bersifat kompetensi inti 

maupun kompetensi mata pelajaran. Bagi guru pada satuan pendidikan jenjang 

Sekolah Menengah Atas (SMA), baik dalam tuntutan kompetensi pedagogik 

maupun kompetensi profesional, berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam 

mengembangkan perencanaan pembelajaran secara memadai. 

Oleh karena itu, disamping sebagai implementasi dari Permendiknas 

nomor 25 tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Ditjen 

Mandikdasmen bahwa rincian tugas Subdirektorat Pembelajaran - Dit. PSMA 

(yang antara lain disebutkan bahwa melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 

pedoman dan prosedur pelaksanaan pembelajaran, termasuk penyusunan pedoman 

pelaksanaan kurikulum) dipandang perlu menyusun panduan bagi guru SMA 

sehingga dapat dijadikan salah satu referensi dalam pengembangan RPP.  

Perencanaan pembelajaran merupakan bagian penting dalam pelaksanaan 

pendidikan di sekolah.  Melalui perencanaan pembelajaran yang baik, guru akan 

lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan 

mudah dalam belajar. Perencanaan pembelajaran dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sekolah, mata pelajaran, dsb.   
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Bagi guru, panduan ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi 

untuk meningkatkan kompetensi dalam pengembangan perencanaan 

pembelajaran. Sehingga akan menghasilkan satu kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

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

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 
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KOMPETENSI 

Kepada pembaca dan mahasiswa dapat 

1. Menjelaskan pengertian RPP; 

2. Menguraikan arti penting proses perencanaan pembelajaran dalam proses 

pencapaian kompetensi siswa. 

3. Menyebutkan komponen RPP 

4. Menjelaskan prinsip-prinsip penyusunan RPP 

5. Mengambarkan langkah-langkah penyusunan RPP. 

 

 

MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

White board, Spidol, Chart dan LCD 

 

 

SUMBER PEMBELAJARAN 

Buku referensi, Jurnal ilmiah dan Internet 
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12.1 Konsep Dasar Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Berdasarkan PP 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa: 

”Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi 

ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”. 

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar 

Proses dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan 

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

pendidikan berkewajiban menyusun  RPP secara lengkap dan sistematis agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

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

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

 

12.2 Komponen-komponen RPP 

 

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang 

disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. 

 

Komponen RPP adalah:  

1. Identitas mata pelajaran, meliputi:  

a.  satuan pendidikan,  

b.  kelas,  

c.  semester,  

d.  program studi, 

e.  mata pelajaran atau tema pelajaran,  
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f.  jumlah pertemuan.  

2. Kompetensi inti 

merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi 

Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat 

kelas atau program yang menjadi landasan Pengembangan Kompetensi 

dasar, yaitu: sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan 

Pembelajaran, mata pelajaran atau program dalam mencapai Standar 

Kompetensi Lulusan. 

3. kompetensi dasar,   

adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam 

mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompe-

tensi dalam suatu pelajaran. 

4. indikator pencapaian kompetensi,  

adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk 

menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi 

acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi 

dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat 

diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. 

5. tujuan pembelajaran,   

menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh 

peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 

6. materi ajar,   

memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis 

dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian 

kompetensi. 

7. alokasi waktu,   
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ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban 

belajar.  

8. metode pembelajaran,  

digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar 

atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode 

pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, 

serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak 

dicapai pada setiap mata pelajaran.  

9. kegiatan pembelajaran : 

a. Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi 

dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif dalam proses pembelajaran. 

b. Inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui 

proses 5M (mengamati, Menanya, Mengeksplorasi, Mengasosiasi 

dan Mengkomunikasikan). 

c. Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 

aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk 
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rangkuman atau simpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, 

dan tindaklanjut. 

10. Penilaian hasil belajar 

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar 

disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu 

kepada Standar Penilaian. 

 

11. Sumber belajar 

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan 

indikator pencapaian kompetensi. 

 

12.3  Prinsip-prinsip Penyusunan RPP 

1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik 

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, 

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

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

kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau 

lingkungan peserta didik. 

2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik 

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk 

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

dan semangat belajar. 

3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis Proses 

pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran 

membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam 

berbagai bentuk tulisan. 

4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut 

RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, 



214 

 

penguatan, pengayaan, dan remedi. 

5. Keterkaitan dan keterpaduan 

RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan 

keterpaduan antara KI, KD, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber 

belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan 

mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata 

pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. 

6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi 

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi 

informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif 

sesuai dengan situasi dan kondisi. 

 

12.4 Langkah-langkah Penyusunan RPP 

Langkah-langkah minimal dari penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), dimulai dari  mencantumkan Identitas RPP, Tujuan 

Pembelajaran, Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Langkah-langkah 

Kegiatan pembelajaran, Sumber Belajar, dan Penilaian.  Setiap komponen 

mempunyai arah pengembangan masing-masing, namun semua merupakan suatu 

kesatuan.   

Penjelasan tiap-tiap komponen adalah sebagai berikut. 

1.  Mencantumkan Identitas  

Terdiri dari: Nama sekolah, Mata Pelajaran, Kelas, Semester, Standar 

Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator dan Alokasi Waktu.  

Hal yang perlu diperhatikan adalah : 

a. RPP boleh disusun untuk satu Kompetensi Dasar. 
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b. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dikutip dari silabus. 

(kompetensi inti – Kompetensi Dasar – Indikator adalah suatu alur 

pikir yang saling terkait tidak dapat dipisahkan) 

c. Indikator merupakan: 

▪ ciri perilaku (bukti terukur) yang dapat memberikan gambaran 

bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi dasar  

▪ penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh 

perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.  

▪ dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan 

pendidikan, dan  potensi daerah. 

▪ rumusannya menggunakan kerja operasional yang terukur 

dan/atau dapat diobservasi. 

▪ digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. 

d. Alokasi waktu diperhitungkan untuk pencapaian satu kompetensi 

dasar, dinyatakan dalam jam pelajaran dan banyaknya pertemuan 

(contoh: 2 x 45 menit). Karena itu, waktu untuk mencapai suatu 

kompetensi dasar dapat diperhitungkan dalam  satu atau beberapa 

kali pertemuan bergantung pada  kompetensi dasarnya. 

2. Mengkaji Kompetensi Dasar 

a. Kompetensi Dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks 

muatan Pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran 

yang mengacu pada Kompetensi inti.  

b. Kompetensi Dasar dikembangkan dalam konteks muatan 

Pembelajaran, pengalaman belajar, mata pelajaran atau mata kuliah 

sesuai dengan Kompetensi inti 

3. Merumuskan indikator keberhasilan belajar 
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Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang 

menunjukkan tanda-tanda, perbuatan, dan/atau respon yang dilakukan 

atau ditampilkan oleh peserta didik. 

Indikator juga merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang 

ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan 

pendidikan, potensi daerah dan peserta didik yang dirumuskan dalam 

kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. 

Indikator jiga digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. 

 

4. Merumuskan Tujuan Pembelajaran 

Output (hasil langsung) dari satu paket kegiatan pembelajaran.  

Misalnya:  

Kegiatan pembelajaran:  ”Mendapat informasi tentang sistem 

peredaran darah pada manusia”. 

Tujuan pembelajaran dapat menunjukkan salah satu atau keseluruhan 

tujuan pembelajaran, misalnya peserta didik dapat: 

1. Mendeskripsikan mekanisme peredaran darah pada manusia.  

2. Menyebutkan bagian-bagian jantung. 

3. Merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 

teman-teman sekelasnya. 

4. Mengulang kembali informasi tentang peredaran darah yang telah 

disampaikan oleh guru. 

Bila pembelajaran dilakukan lebih dari 1 (satu) pertemuan, ada 

baiknya tujuan pembelajaran juga dibedakan menurut waktu 

pertemuan, sehingga tiap pertemuan dapat memberikan hasil.  
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5. Menetukan Materi Pembelajaran 

Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran,  dapat diacu dari 

indikator. 

Contoh: 

Indikator: Peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri kehidupan. 

Materi pembelajaran: 

Ciri-Ciri Kehidupan:  

Nutrisi, bergerak, bereproduksi, transportasi, regulasi, iritabilitas, 

bernapas, dan ekskresi. 

6. Menentukan Metode Pembelajaran 

Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula 

diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung 

pada karakteristik pendekatan dan/atau strategi yang dipilih. 

Karena itu pada bagian ini cantumkan pendekatan pembelajaran dan 

metode yang diintegrasikan dalam satu kegiatan pembelajaran peserta 

didik:  

a. Pendekatan pembelajaran yang digunakan, misalnya: pendekatan 

proses, kontekstual, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, 

dan sebagainya. 

b. Metode-metode yang digunakan, misalnya: ceramah, inkuiri, 

observasi, tanya jawab, e-learning dan sebagainya. 

 

7. Menetapkan Kegiatan Pembelajaran 

a. Untuk mencapai suatu kompetensi dasar harus dicantumkan 

langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-
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langkah kegiatan memuat unsur kegiatan pendahuluan/pembuka, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  

Langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur 

kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Pendahuluan 

▪  Orientasi: memusatkan perhatian peserta didik pada 

materi yang akan dibelajarkan, dengan cara menunjukkan 

benda yang menarik, memberikan illustrasi, membaca 

berita di surat kabar, menampilkan slide animasi dan 

sebagainya. 

▪  Apersepsi: memberikan persepsi awal kepada 

peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. 

▪  Motivasi: Guru memberikan gambaran manfaat 

mempelajari gempa bumi, bidang-bidang pekerjaan 

berkaitan dengan gempa bumi, dsb. 

▪  Pemberian Acuan: biasanya berkaitan dengan 

kajian ilmu yang akan dipelajari. Acuan dapat berupa 

penjelasan materi pokok dan uraian materi pelajaran 

secara garis besar. 

▪  Pembagian kelompok belajar dan penjelasan 

mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar (sesuai 

dengan rencana langkah-langkah pembelajaran). 

▪ Menjelaskan tujuan pembelajaran 

2) Kegiatan Inti 

Berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui peserta didik untuk 

dapat mengkonstruksi ilmu sesuai dengan skemata (frame work) 

masing-masing. Langkah-langkah tersebut disusun sedemikian 

rupa agar peserta didik dapat menunjukkan perubahan perilaku 

sebagaimana dituangkan pada tujuan pembelajaran dan indikator. 
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Untuk memudahkan, biasanya kegiatan inti dilengkapi dengan 

Lembaran Kerja Siswa (LKS), baik yang berjenis cetak atau 

noncetak. Khusus untuk pembelajaran berbasis ICT yang online 

dengan koneksi internet, langkah-langkah kerja peserta didik harus 

dirumuskan detil mengenai waktu akses dan alamat website yang 

jelas. Termasuk alternatif yang harus ditempuh jika koneksi 

mengalami kegagalan. 

 

3) Kegiatan penutup 

▪ Guru mengarahkan peserta didik untuk membuat 

rangkuman/simpulan. 

▪ Guru memeriksa hasil belajar peserta didik. Dapat dengan 

memberikan tes tertulis atau tes lisan atau meminta peserta 

didik untuk mengulang kembali simpulan yang telah disusun 

atau dalam bentuk tanya jawab dengan mengambil ± 25% 

peserta didik sebagai sampelnya. 

▪ Memberikan arahan tindak lanjut pembelajaran, dapat berupa 

kegiatan di luar kelas, di rumah atau tugas sebagai bagian 

remidi/pengayaan. 

b. Langkah-langkah pembelajaran dimungkinkan disusun dalam bentuk 

seluruh rangkaian kegiatan, sesuai dengan karakteristik model 

pembelajaran yang dipilih, menggunakan urutan sintaks sesuai dengan 

modelnya. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan/pembuka, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap pertemuan. 

8. Memilih Sumber Belajar 

Pemilihan  sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam 

silabus yang dikembangkan.  Sumber belajar mencakup sumber rujukan, 

lingkungan, media, narasumber, alat dan bahan. Sumber belajar 

dituliskan secara lebih operasional, dan bisa langsung dinyatakan bahan 

ajar apa yang digunakan. Misalnya,  sumber belajar dalam silabus 
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dituliskan buku referensi, dalam RPP harus dicantumkan bahan ajar yang 

sebenarnya.  

Jika menggunakan buku, maka harus ditulis judul buku teks tersebut, 

pengarang, dan halaman yang diacu. 

Jika menggunakan bahan ajar berbasis ICT, maka harus ditulis nama file, 

folder penyimpanan, dan bagian atau link file yang digunakan, atau 

alamat website yang digunakan sebagai acuan pembelajaran. 

9. Menentukan Penilaian 

Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan 

instrumen yang dipakai.  

 

Contoh minimal Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah sebagai 

berikut : 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

 

A. Identitas 

Nama Sekolah           : ................................... 

Mata Pelajaran         : ................................... 

Kelas, Semester        : ................................... 

Kompetensi  Inti    : ................................... 

Alokasi Waktu           : ..... x  ... menit (…  pertemuan) 

 

B. Kompetensi Dasar 

C. Indikator Pembelajaran  

D. Tujuan Pembelajaran    

E. Materi Pembelajaran     

F. Metode dan Model Pembelajaran   

G. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah : 

Pertemuan 1 

▪ Kegiatan Awal 

▪ Kegiatan Inti 

▪ Kegiatan Penutup 

Pertemuan  2 

▪ Kegiatan Awal 

▪ Kegiatan Inti 

▪ Kegiatan Penutup 
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Pertemuan 3. Dst 

J. Sumber Belajar             

K. Penilaian                       

 

 

Mengetahui           

Kepala Sekolah...................,                     Guru Mata Pelajaran, 

 

 

 

..................................                       ............................ 

NIP.                                   NIP. 

 

Contoh RPP (Lampiran ) 
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RINGKASAN 

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar 

Proses dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan 

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

pendidikan berkewajiban menyusun  RPP secara lengkap dan sistematis agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

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

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih. Adapun komponen-komponennya adalah Identitas mata 

pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, 

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

pembelajaran, Penilaian hasil belajar dan Sumber belajar. 
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LATIHAN SOAL 

1. Jelaskan perbedaan silabus dengan RPP! 

2. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip penyusunan RPP! 

3. Gambarkan bagaimanakah langkah-langkah penyusunan RPP yang tepat! 

4. Buatlah RPP untuk satu kali pertemuan berdasarkan silabus yang telah 

tersedia! 
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