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1. Konsep Model Pembelajaran 
a. Pengertian Model Pembelajaran 

Untuk mengatasi berbagai problematika dalam pelaksanaan pembelajaran, 
tentu diperlukan model-model mengajar yang dipandang mampu mengatasi 
kesulitan guru melaksanakan tugas mengajar dan juga kesulitan belajar peserta 
didik. Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai 
pedoman dalam melakukan kegiatan. Model dapat dipahami sebagai: (1) suatu tipe 
atau desain; (2)suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu 
proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati; (3) suatu 
sistem asumsi-asumsi, data-data, dan inferensi-inferensi yang dipakai untuk 
menggambarkan secara sistematis suatu objek atau peristiwa; (4) suatu desain 
yang disederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu terjemahan realitas yang 
disederhanakan; (5) suatu deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau imajiner; 
dan (6) penyajian yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan menunjukkan sifat 
bentuk aslinya (Komaruddin, 2000:152).  

Model dirancang untuk mewakili realitas yang sesungguhnya, walaupun 
model itu sendiri bukanlah realitas dari dunia yang sebenarnya. Atas dasar 
pengertian tersebut, maka model mengajar dapat difahami sebagai kerangka 
konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematik dalam 
mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pengajaran bagi 
para guru dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran.  

Dalam mengajar, guru dapat mengembangkan model mengajarnya yang 
dimaksudkan sebagai upaya mempengaruhi perubahan yang baik dalam perilaku 
siswa, Pengembangan model-model mengajar tersebut dimaksudkan untuk 
membantu guru meningkatkan kemampuannya untuk lebih mengenal siswa dan 
menciptakan lingkungan yang lebih bervariasi bagi kepentingan belajar siswa. Salah 
satu batasan tentang model mengajar adalah: 

‘’Model of teaching can be defined as an instructional design which describes 
theprocess of specifying and producing particular environmental situations which 
causethe students to interact in such a way that that specificchange occurs in their 
behavior”, (SS Chauhan, 1979:20).  

Dengan memperhatikan batasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa model 
mengajar adalah merupakan sebuah perencanaan pengajaran yang menggambar-
kan proses yang ditempuh pada proses belajar mengajar agar dicapai perubahan 
spesifik pada perilaku siswa seperti yang diharapkan.  

Dalam dunia pendidikan, model diartikan sebagai a plan, method, or series of 
activities designed to achieves a particular educational goal (J. R. David, 1976). Jadi 
dengan demikian model pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang 
berisi tentang rangkaian yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.  
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Ada dua hal yang patut kita cermati dari pengertian di atas. Pertama, model 
pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk 
penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya/kekuatan dalam 
pembelajaran. Ini berarti tujuan penyusunan suatu model baru sampai pada proses 
penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan. Kedua, model disusun 
untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan 
model adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah 
pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya 
diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan yang jelas yang dapat diukur 
keberhasilannya, sebab tujuan adalah rohnya dalam implementasi suatu model.  

Kemp (1995) menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah suatu kegiatan 
pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran 
dapat dicapai secara efektif dan efisien. Senada dengan pendapat di atas, Dick and 
Carey (1985) juga menyebutkan bahwa model pembelajaran itu adalah adalah 
suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama 
untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa.  

Upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 
kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal adalah 
dengan menggunakan metode. Ini berarti, metode digunakan untuk merealisasikan 
model yang telah ditetapkan. Dengan demikian, bisa terjadi dalam satu model 
pembelajaran digunakan beberapa metode. Misalnya untuk melaksanakan model 
ekspositori bisa digunakan metode ceramah sekaligus metode tanya jawab atau 
bahkan diskusi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia termasuk 
menggunakan media pembelajaran. Oleh karenanya, model berbeda dengan 
metode. Model menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, 
sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan, model. 
Dengan kata lain, model adalah a plan of operation achieving something; 
sedangkan metode adalah a wayin achieving something. Istilah lain yang juga 
memiliki kemiripan dengan model adalah pendekatan (approach). Sebenarnya 
pendekatan berbeda baik dengan model maupun metode. Pendekatan dapat 
diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. 
Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses 
yang sifatnya masih sangat umum. Oleh karenanya model dan metode 
pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan 
tertentu. Roy Killen (1998) misalnya, mencatat ada dua pendekatan dalam 
pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru (teacher-centered 
approaches) dan pendekatan yang berpusat pada siswa (student-centered 
approaches). Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan model 
pembelajaran langsung (direct instruction), pembelajaran deduktif atau 
pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan yang berpusat pada siswa 
menurunkan model pembelajaran discovery dan inkuiri serta pembelajaran induktif.  

Selain pendekatan, model, dan metode, terdapat juga istilah lain yang 
kadang-kadang sulit dibedakan, yaitu teknik dan taktik mengajar. Teknik dan taktik 
merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Teknik adalah cara yang 
dilakukan seseorangdalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Taktik 
adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. 
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Dengan demikian, taktik sifatnya lebih individual. Dari penjelasan di atas, maka 
dapat ditentukan bahwa suatu model pembelajaran yang diterapkan guru akan 
tergantung pada pendekatan yang digunakan; sedangkan bagaimana menjalankan 
model itu dapat ditetapkan berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya 
menjalankan metode pembelajaran guru dapat menentukan teknikyang 
dianggapnya relevan dengan metode, dan dalam penggunaan teknik itu guru 
memiliki taktik yang mungkin berbeda antara guru yang satu dengan yang lain.  

b. Klasifikasi Model Pembelajaran 
Joyce dan Weil (2000) mengemukakan ada empat kategori yang penting 

diperhatikan dalam model mengajar, yakni model informasi, model personal, model 
interaksi dan model tingkah laku. Model mengajar yang telah dikembangkan dan 
dites keberlakuannya oleh para pakar pendidikan dengan mengklasifikasikan model 
pembelajaran pada empat kelompok, yaitu: 
1) Model Pemrosesan Informasi (Information Processing Models), menjelaskan 

bagaimana cara individu memberi respon yang datang dari lingkungannya 
dengan cara mengorganisasikan data, memformulasikan masalah, membangun 
konsep dan rencana pemecahan masalah serta penggunaan simbol-simbol 
verbal dan nonverbal. Model ini memberikan kepada pelajar sejumlah konsep, 
pengetesan hipotesis, dan memusatkan perhatian pada pengembangan 
kemampuan kreatif. Model ini secara umum dapat diterapkan pada sasaran 
belajar dari berbagai usia dalam mempelajari individu dan masayarakst. Oleh 
karena itu model ini potensial untuk digunakan dalam mencapai tujuan-tujuan 
yang berdimensi personal dan sosial di samping yang berdimensi intelektual.  

2) Model Personal (Personal Family) merupakan rumpun model pembelajaran 
yang menekankan kepada proses mengembangkan kepribadian individu siswa 
dengan memperhatikan kehidupan emosional. Proses pendidikan sengaja 
diusahakan untuk memungkinkan seseorang dapat memahami dirinya sendiri 
dengan baik, memikul tanggung jawab, dan lebih kreatif untuk mencapai kualitas 
hidup yang lebih baik. Model ini memusatkan perhatian pada pandangan 
perseorangan dan berusaha mengalakkan kemandirian yang produktif, sehingga 
manusia menjadi semakin sadar diri dan bertanggung jawab atas tujuannya.  

3) Model Sosial (Social Family), menekankan pada usaha mengembangkan 
kemampuan siswa agar memiliki kecakapan untuk berhubungan dengan orang 
lain sebagai usaha membangun sikap siswa yang demokratis dengan 
menghargai setiap perfaedaan dalam realitas sosial. Inti dari sosial model ini 
adalah konsep“synergy” yaitu energi atau tenaga (kekuatan) yang terhimpun 
melalui kerjasama sebagai salah satu fenomena kehidupan masyarakat. Dengan 
menerapkan model sosial pembelajaran diarahkan pada upaya melibatkan 
peserta didik dalam menghayati, mengkaji, menerapkan, dan menerima fungsi 
dan peran sosial. Model sosial ini dirancang untuk memanfaatkan fenomena 
kerjasama, membimbing para siswa mendefinisikan masalah, mengeksplorasi 
berbagai cakrawala mengenai masalah, mengumpulkan data yang relevan, dan 
mengembangkan serta mengetes hipotesis. Karena itu guru seyogianya 
mengorganisasikan belajar melalui’ kerja kelompok dan mengarahkannya, 
kemudian pendidikan dalam masyarakat yang demokratis seyogianya 
mengajarkan proses demokratis secara langsung, jadi pendidikan harus 
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diorganisasikan dengan cara melakukan penelttian bersama (cooperative inquiry) 
terhadap masalah-masalah sosial dan akademis.  

4) Model sistem perilaku dalam pembelajaran (Behavioral Model of Teaching) 
dibangun atas dasar kerangka teori perubahan perilaku, melalui teori ini siswa 
dibimbing untuk dapat memecahkan masalah belajar melalui penguraian perilaku 
ke dalam jumlah yang kecil dan berurutan. Sejalan dengan hal itu, teori 
konvergensinya William Stern implementasinya dalam hal belajar mengajar 
telah menyebabkan munculnya berbagai teori-teori belajar dan teori atau model 
mengajar, seperti: (1) model behavioral yang terdiri dari belajar tuntas, belajar 
kontrol diri sendiri, simu!asi, dan belajar asertif; (2) model pemrosesan informasi 
yang terdiri dari model mengajar inkuiri, presentase kerangka dasar 
atau“advance organizer”, dan model pengembangan berpikir; dan (3) lain 
sebagainya yang dapat dijadikan pendekatan yang efektif dalam pengajaran.  

5) Pertimbangan Pemilihan Model Pembelajaran 
Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan 
kemampuan baru. Ketika kita berpikir informasi dan kemampuan apa yang harus 
dimiliki oleh siswa, maka pada saat itu juga kita semestinya berpikir model apa 
yang harus dilakukan agar semua itu dapat tercapai secara efektif dan efisien, Ini 
sangat penting untuk dipahami, sebab apa yang harus dicapai akan menentukan 
bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, sebelum menentukan model 
pembelajaran yang dapat digunakan, ada beberapa pertimbangan yang harus 
diperhatikan: 
a) Pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai 

• Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek 
kognitif, afektif, atau psikomotor? 

• Bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, apakah 
tingkat tinggi atau rendah? 

• Apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademis? 
b) Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran 

• Apakah materi pelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum, atau teori 
tertentu? 

• Apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan prasyarat 
tertentu atau tidak? 

• Apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi itu? 
c) Pertimbangan dari sudut siswa 

• Apakah model pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan siswa? 
• Apakah model pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi 

siswa? 
d) Pertimbangan-pertimbangan lainnya.  

• Apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu model saja? 
• Apakah model yang kita tetapkan dianggap satu-satunya model yang dapat 

digunakan? 
• Apakah model itu memiliki nilai efektivitas dan efisiensi? 

Pertanyaan-pertanyaan di atas, merupakan bahan pertimbangan dalam 
menerapkan strategi yang ingin diterapkan. Misalkan untuk mencapai tujuan 
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yang dengan aspek kognitif, akan memiliki model yang berbeda dengan 
upaya untuk mencapai tujuan afektif atau psikomotor, Demikian juga halnya, 
untuk mempelajari bahan pelajaran yang bersifat fakta akan berbeda dengan 
mempelajari bahan pembuktian suatu teori, dan lain sebagainya.  

2. Model Pembelajaran Ekspositori 
a. Konsep Model Pembelajaran Ekspositori 

Model pembelajaran ekspositori adalah model pembelajaran yang 
menekankan kepada proses penyarnpaian materi secara verbal dari seorang guru 
kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi 
secara optimal. Roy Killen (1998) menamakan model ekspositori ini dengan istilah 
model pembelajaran langsung (direct instruction). Mengapa demikian? Karena 
dalam model pembelajaran ini materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. 
Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pelajaran seakan-akan 
sudah adi. Oleh karena model ekspositori lebih menekankan kepada proses 
bertutur, maka sering juga dinamakan istilah model “chalk and talk”.  

Terdapat beberapa karakteristik model ekspositori. Pertama, model 
ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal, 
artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan model ini. 
Oleh karena itu sering orang mengidentikannya dengan ceramah. Kedua, biasanya 
materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti 
data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut 
siswa untuk berpikir ulang. Ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah menguasai 
materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir siswa 
diharapkan dapat memahaminya dengsn benar dengan cara dapat mengungkapkan 
kembali materi yang telah diuraikan.  

Model pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan 
pembelajaranyang berpusat pada guru (teacher-centered approaches). Dikatakan 
demikian, sebab dalam model ini guru memegang peran yang sangat dominan, guru 
menyampaikan materi pelajaran secara terstruktur dengan harapan materi pelajaran 
yang disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan baik. Fokus utama model ini 
adalah kemampuan akademik siswa.  

Model pembelajaran ekspositori akan efektif manakala: 
•  Guru akan menyampaikan bahan-bahan baru serta kaitannya dengan yang akan 

dan harus dipelajari siswa.  
•  Apabila guru menginginkan agar siswa mempunyai gaya model intelektual 

tertentu.  
•  Jika bahan pelajaran yang akan diajarkan cocok untuk dipresentasikan, artinya 

dipandang dari sifat dan jenis materi pelajaran memang materi pelajaran itu 
hanya mungkin dapat dipahami oleh siswa manakala disampaikan oleh guru.  

•  Jika ingin membangkitkan keingintahuan siswa tentang topik tertentu.  
•  Guru menginginkan untuk mendemonstrasikan suatu teknik atau prosedur 

tertentu untuk kegiatan praktik.  
•  Apabila seluruh siswa memiliki tingkat kesulitan yang sama sehingga guru perlu 

menjelaskan untuk seluruh siswa.  
•  Apabila guru akan mengajar pada sekelompok siswa yang rata-rata memiliki 

kemampuan rendah. Berdasarkan hasil penelitian (Ross & Kyle, 1987) model ini 
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sangat efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan untuk anak-anakyang 
memiliki kemampuan kurang.  

•  Jika lingkungan tidak mendukung untuk menggunakan model yang berpusat pada 
siswa.  

b. Prinsip-prinsip Penggunaan Model Pembelajaran Ekspositori 
Dalam penggunaan model pembelajaran ekspositori terdapat beberapa 

prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap guru.  
1) Berorientasi pada Tujuan 

Walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri utama dalam model 
pembelajaran ekspositori melalui metode ceramah, namun tidak berarti proses 
penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran; justru tujuan itulah yang harus 
menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan model ini. Karena itu sebelum 
model pembelajaran ini diterapkan terlebih dahulu guru harus merumuskan 
tujuan pembelajaran secara jelas dan terukur.  

2) Prinsip Komunikasi 
Proses pernbelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi, yang 
menunjuk pada proses penyampaian pesan darr seseorang (sumber pesan) 
kepada seseorang atau sekelompok orang (penerima pesan), Pesan yang ingin 
disampaikan dalam hal ini adalah materi pelajaran yang diorganisir dan disusun 
sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam proses komunikasi guru 
berfungsi sebagai sumber pesan dan siswa berfungsi sebagai penerima pesan.  

3) Prinsip Kesiapan 
Dalam teori belajar koneksionisme, “kesiapan” rnerupakan salah satu hukum 
belajar. Inti dari hukum belajar ini adalah bahwa setiap individu akan merespons 
dengan cepat dari setiap stimulus manakala dalam dirinya sudah memiliki 
kesiapan; sebaliknya, tidak mungkin setiap individu akan merespons setiap 
stimulus yang muncul manakala dalam dirinya belum memiliki kesiapan.  
Yang dapat kita tarik dari dari hukum belajar ini adalah agar siswa dapat 
menerima informasi sebagai stimulus yang kita berikan, terlebih dahulu kitaharus 
memposisikan mereka dalam keadaan siap baik secara fisik maupun psikis untuk 
menerima pelajaran, Jangan mulai kita sajikan materi pelajaran, manakala siswa 
belum siap untuk menerimanya.  

4) Prinsip Berkelanjutan 
Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau 
mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya 
berlangsung pada saat itu, akan tetapi juga untuk waktu selanjutnya. Ekspositori 
yang berhasil adalah manakala melalui proses penyampaian dapat membawa 
siswa pada situasi ketidakseimbangan (disequilibrium), sehingga mendorong 
mereka untuk mencari dan menemukan atau menambah wawasan melalui 
proses belajar mandiri.  

c. Prosedur Pelaksanaan Model Ekspositori 
Sebelum diuraikan tahapan penggunaan model ekspositori terlebih dahulu 

diuraikan beberapa hal yang harus dipahami oleh setiap guru yang akan 
menggunakan model ini.  
1. Rumuskan tujuan yang ingin dicapai 
2. Kuasai materi palajaran dengan baik 
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3. Kenali medan dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi proses 
penyampampaian 

Keberhasilan penggunaan model ekspositori sangat tergantung pada 
kemampuan guru untuk bertutur atau menyampaikan materi pelajaran. Ada 
beberapa langkah dalam penerapan mode! ekspositori, yaitu: 
1) Persiapan (Preparation) 
2) Penyajian (Presentation) 
3) Korelasi (Correlation) 
4) Menyimpulkan (Generalization) 
5) Mengaplikasikan (Aplication) 

3. Model Pembelajaran Inkuiri 
a. Konsep Dasar Model Pembelajaran Inkuiri 

Model pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang 
menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan 
menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses 
berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. 
Strategi pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi heuristic, yang berasal dari 
bahasa Yunani, yaitu heuriskein yang berarti saya menemukan.  

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama model pembelajaran inkuiri. 
Pertama, model inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk 
mencari dan menemukan, artinya model inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek 
belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima 
pelajaran melalaui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk 
menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri.  

Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan 
menemukan jawaban dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat 
menumbuhkan sikap percaya diri (self belief). Dengan demikian, strategi 
pembelajaran inkuiri menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi 
sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa.  

Ketiga, tujuan dari penggunaan model pembelajaran inkuiri adalah 
mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau 
mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. 
Dengan demikian, dalam model pembelajaran inkuiri siswa tak hanya dituntut agar 
menguasai materi pelajaran, tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi 
yang dimilikinya.  

Seperti yang dapat disimak dari proses pembelajaran, tujuan utama 
pembelajaran melalui model inkuiri adalah menolong siswa untuk dapat 
mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan 
pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu 
mereka.  

Model pembelajaran inkuiri merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran 
yang berorientasi kepada siswa (student-centered approach). Dikatakan demikian, 
sebab dalam model ini siswa memegang peran yang sangat dominan dalam proses 
pembelajaran.  

Model pembelajaran inkuiri akan efektif manakala: 
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•  Guru mengharapkan siswa dapat menemukan sendiri jawaban dari suatu 
permasalahan yang ingin dipecahkan. Dengan demikian dalam model inkuiri, 
penguasaan materi pelajaran bukan sebagai tujuan utama pembelajaran. Akan 
tetapi yang lebih dipentingkan adalah proses belajar.  

•  Jika bahan pelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk fakta atau konsep yang 
sudah jadi, akan tetapi sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian.  

•  Jika proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu.  
•  Jika guru akan mengajar pada sekelompok siswa yang rata-rata memiliki 

kemauan dan kemampuan berpikir. Model inkuiri akan kurang berhasil diterapkan 
kepada siswa yang kurang memiliki kemampuan untuk berpikir.  

•  Jika jumlah siswa yang belajar tak terlalu banyak sehingga bisa dikendalikan oleh 
guru.  

•  Jika guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang 
berpusat pada siswa.  

b. Prinsip-prinsip Penggunaan Model Pembelajaran Inkuiri 
Model Pembelajaran inkuiri merupakan model yang menekankan kepada 

pengembangan intelektual anak. Perkembangan mental (intelektual) itu menurut 
Piaget dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu maturation, physical experience, social 
experience, dan equilibrium. Atas dasar tersebut, maka dalam penggunaan Model 
Pembelajaran Inkuiri terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap 
guru.  
1) Berorientasi pada Pengembangan intelektual. Tujuan utama dari model inkuiri 

adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, model 
pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar juga berorientasi pada 
proses belajar. Karena itu, kriteria keberhasilan dari proses pembelajaran dengan 
menggunakan model inkuiri bukan ditentukan oleh sejauhmana siswa dapat 
menguasai materi pelajaran, akan tetapi sejauh mana siswa beraktivitas mencari 
dan menemukan sesuatu. Makna dari “sesuatu” yang harus ditemukan oleh 
siswa melalui proses berpikir adalah sesuatu yang dapat ditemukan, bukan 
sesuatu yang tidak pasti, oleh sebab itu setiap gagasan yang harus 
dikembangkan adalah gagasan yang dapat ditemukan.  

2) Prinsip Interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, 
baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan 
interaksi siswa dengan lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi 
berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai 
pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Guru perlu mengarahkan 
(directing) agar siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui 
interaksi mereka. Kemampuan guru untuk mengatur interaksi memang bukan 
pekerjaan yang mudah. Sering guru terjebak oleh kondisi yang tidak tepat 
mengenai proses interaksi itu sendiri. Misalnya, interaksi hanya berlangsung 
antar siswa yang mempunyai kemampuan berbicara saja walaupun pada 
kenyataannya pemahaman siswa tentang substansi permasalahan yang 
dibicarakan sangat kurang; atau guru justru menanggalkan peran sebagai 
pengatur interaksi itu sendiri.  

3) Prinsip Bertanya. Peran guru yang harus dilakukan datam menggunakan model 
pembelajaran inkuiri adaiah guru sebagai penanya. Sebab, kemampuan siswa 
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untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian 
dari proses berpikir. Oleh sebab itu, kemampuan guru untuk bertanya dalam 
setiap langkah inkuiri sangat diperlukan. Berbagai jenis dan teknik bertanya perlu 
dikuasai oleh setiap guru, apakah itu bertanya untuk melacak, bertanya untuk 
mengembangkan kemampuan, atau bertanya untuk menguji.  

4) Prinsip Belajar untuk Berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, 
akan tetapi belajar adalah proses berpikir (learning how to think), yakni proses 
mengembangkan potensti seluruh otak.  

5) Prinsip Keterbukaan. Belajar adalah suatu proses mencoba berbagai 
kemungkinan. Segala sesuatu mungkin saja terjadi. Oleh sebab itu, anak perlu 
diberikan kebebasan untuk mencoba sesuai dengan perkernbangan kemampuan 
logika dan nalarnya. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang 
menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan 
kebenarannya. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan 
hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan.  

c. Langkah Pelaksanaan Model Pembelajaran Inkuiri 
Secara umum proses pembetajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
inkuiri dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Orientasi. Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim 

pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini guru mengondisikan agar siswa 
siap melaksanakan proses pembelajaran. Langkah orientasi merupakan langkah 
yang sangat penting. Keberhasilan model pembelajaran inkuiri sangat tergantung 
pada kemauan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam 
memecahkan masalah.  
Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tahapan orientasi ini adalah: 
• Menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai 

oleh siswa.  
• Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk 

mencapai tujuan.  
• Menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam 

rangka memberikan motivasi belajar siswa.  
2) Merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa 

siswa kepada suatu persoalan yang mengandung teka teki. Persoalan yang 
disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan 
teka teki itu. Dikatakan teka teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji 
disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk 
mencari jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting 
dalam pembelajaran inkuiri, melalui proses tersebut siswa akan memperoleh 
pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental 
melalui proses berpikir.  

3) Mengajukan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu 
permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu 
diuji kebenarannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk 
mengembangkan kemampuan menebak (berhipotesis) pada setiap anak adalah 
dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk 
dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai 
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perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Perkiraan 
sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan, tetapi harus memiliki landasan 
berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional 
dan logis.  

4) Mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi 
yang dibutuhkan untuk mengkaji hipotesis yang diajukan. Dalam model 
pembelajaran inkuiri, mengumpulkan data merupakan proses mental yang 
sangat penting dalam pengembangan intelektual.  

5) Menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang 
dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh 
berdasarkan pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah 
mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban atas jawaban yang diberikan. Di 
samping itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir 
rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan 
argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat 
dipertanggungjawabkan.  

6) Merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses 
mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengajuan hipotesis.  

4. Model Pembelajaran Berbasis Masalah 
a. Konsep Dasar, Karakteristik Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat diartikan sebagai rangkaian 
aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah 
yang dihadapi secara ilmiah. Terdapat 3 ciri utama dari Model Pembelajaran 
Berbasis Masalah. Pertama, Model Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan 
rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya dalam implementasi MPBM ada sejumlah 
kegiatanyang harus dilakukan siswa. MPBM tidak mengharapkan siswa hanya 
sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran. Akan 
tetapi melalui MPBM siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah 
data, dan akhirnya menyimpulkan. Kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk 
menyelesaikan masalah. MPBM menempatkan masalah sebagai kata kunci dari 
proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah maka tidak mungkin ada proses 
pembelajaran. Ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah 
adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara 
sistematis dan empiris. Sistematis artinya berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-
tahapan tertentu, sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah 
didasarkan pada data dan fakta yang jelas.  

Untuk mengimplementasikan MPBM, guru perlu memilih bahan pelajaran 
yang memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan. Permasalahan tersebut bisa 
diambil dari buku teks atau dari sumber-sumber lain misalnya dari peristiwa yang 
terjadi di lingkungan sekitar, dari peristiwa dalam keluarga atau dari peristiwa 
kemasyarakatan.  

Strategi pembelajaran dengan pemecahan masalah dapat diterapkan: 
• Manakala guru menginginkan agar siswa tidak hanya sekadar dapat mengingat 

materi pelajaran, akan tetapi menguasai dan memahaminya secara penuh.  
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•  Apabila guru bermaksud untuk mengembangkan keterampilan berpikir rasional 
siswa, yaitu kemampuan menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan yang 
mereka miliki dalam situasi baru, mengenal adanya perbedaan antara fakta dan 
pendapat, serta mengembangkan kemampuan berpikir dalam membuat 
judgement secara objektif. 

•  Manakala guru menginginkan kemampuan siswa untuk memecahkan serta 
membuat tantangan intelektual siswa.  

•  Jika guru ingin mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab dengan 
belajarnya.  

•  Jika guru ingin siswa memahami hubungan antara apa yang dipelajari dengan 
kenyataan dalam kehidupannya (hubungan antara teori dan kenyataan) 

b. Tahapan-tahapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 
Banyak ahli yang menjelaskan bentuk penerapan MPBM. John Dewey 

seorang ahli pendidikan berkebangsaan Amerika menjelaskan 6 langkah MPBM 
yang kemudian dia namakan metode pemecahan masalah (problem solving), yaitu: 
1) Merumuskan masalah, yaitu langkah siswa menentukan masalah yang akan 

dipecahkan.  
2) Menganalisis masalah, yaitu langkah siswa meninjau masalah secara kritis dari 

berbagai sudut pandang.  
3) Merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan berbagai kemungkinan 

pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.  
4) Mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencari dan menggambarkan 

informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah.  
5) Pengujian hipotesis, yaitu langkah siswa mengambil atau merumuskan 

kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakaan hipotesis yang diajukan.  
6) Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu langkah siswa 

menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai rumusan hasil 
pengajuan hipotesis dan rumusan kesimpulan.  

5. Model Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir 
a. Hakikat dan Pengertian Model Pembelajaran Peningkatan 

Telah dijelaskan bahwa salah satu kelemahan proses pembelajaran yang 
dilakukan para guru kita adalah kurang adanya usaha pengembangan kemampuan 
berpikir siswa. Dalam setiap proses pembelajaran pada mata pelajaran apapun kita 
lebih banyak mendorong siswa agar menguasai sejumlah materi pelajaran. Metode 
pembelajaran yang dibahas pada bab ini adalah metode pembelajaran yang 
diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Metode pembelajaran 
ini pada awalnya dirancang untuk pembelajaran llmu Pengetahuan Sosial (IPS). Hal 
ini didasarkan pada asumsi bahwa selama ini IPS dianggap sebagai pelajaran 
hafalan. Namun demikian, tentu saja dengan berbagai penyesuaian topik, model 
pembelajaran yang akan dibahas ini juga dapat diterapkan pada mata pelajaran 
lainnya termasuk mata pelajaran sejarah. Berdasarkan hasil penelitian, selama ini 
IPS dianggap sebagai pelajaran kelas dua. Para orang tua siswa berpendapat IPS 
merupakan pelajaran yang tidak terlalu penting dibandingkan dengan pelajaran 
lainnya, seperti IPA dan Matematika (Sanjaya, 2002). Hal itu merupakan pandangan 
yang keliru. Sebab, pelajaran apapun diharapkan dapat membekali siswa baik untuk 
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terjun ke masyarakat maupun untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi. Kekeliruan ini juga terjadi pada sebagian besar para guru. Mereka 
berpendapat bahwa IPS pada IPS pada hakikatnya adalah pelajaran hapalan yang 
tidak menantang untuk berpikir. IPS adalah pelajaran yang syarat dengan konsep-
konsep, pengertian-pengertian, data, atau fakta yang harus dihafal dan tidak perlu 
dibuktikan.  

Sekarang bagaimana mengubah paradigma berpikir tentang IPS dan sejarah 
sebagai mata pelajaran hafalan? bagaimana sejarah dapat dijadikan mata pelajaran 
yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir siswa? Di bawah ini akan 
dijelaskan satu model pembelajaran berpikir dalam pelajaran Sejarah dan IPS. 
Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran hasil dari pengembangan yang 
telah diuji coba (Sanjaya, 2002).  

Model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (MPPKB) adalah 
model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir 
siswa melalui telaahan fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk 
memecahkan masalah yang diajukan.  

Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam pengertian di atas. Pertama, 
MPPKB adalah model pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan 
kemampuan berpikir, artinya tujuan yang ingin dicapai oleh MPPKB adalah bukan 
sekedar siswa dapat menguasai sejumlah materi pelajaran. Akan tetapi bagaimana 
siswa dapat mengembangkan gagasan-gagasan atau ide-ide melalui kemampuan 
berbahasa secara verbal. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan 
bicara secara verbal merupakan salah satu kemampuan berpikir.  

Kedua, telaahan fakta-fakta sosial atau pengalaman sosial merupakan dasar 
pengembangan kemampuan berpikir, artinya pengembangan gagasan dan ide-ide 
didasarkan kepada pengalaman sosial anak dalam kehidupan sehari-hari dan/atau 
berdasarkan kemampuan anak untuk mendeskripsikan hasil-hasil pengamatan 
mereka terhadap berbagai fakta dan data yang mereka peroleh dalam 
kehidupansehari-hari.  

Ketiga, sasaran akhir MPPKB adalah kemampuan anak untuk memecahkan 
masalah-masalah soisal sesuai dengan taraf perkembangan anak.  

b. Hakikat Kemampuan Berpikir dalam MPPKB 
Model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau MPPKB 

merupakan model pembelajaran yang bertumpu pada proses perbaikan dan 
peningkatan kemampuan berpikir siswa. Menurut Peter Reasin (1981), berpikir 
(thinking) adalah proses mental seseorang yang lebih dari sekadar mengingat 
(remembering) dan memahami (comprehending). Menurut Reason mengingat dan 
memahami lebih bersifat pasif daripada kegiatan berpikir (thinking). Mengingat pada 
dasarnya hanya melibatkan usaha penyimpanan sesuatu yang telah dialami untuk 
suatu saat dikeluarkan kembali atas permintaan; sedang memahami memerlukan 
pemerolehan apa yang didengar dan dibaca serta melihat keterkaitan antar aspek 
dalam memori. Berpikir adalah istilah yang lebih dari keduanya. Berpikir 
menyebabkan seseorang harus bergerak hingga diluar informasi yang didengarnya. 
Misalkan kemampuan berpikir seseorang untuk menemukan solusi baru dari suatu 
persoalan yang dihadapi.  
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Kemampuan berpikir memerlukan kemampuan mengingat dan memahami, 
oleh sebab itu kemampuan mengingat adalah bagian terpenting dalam 
mengembangkan kemampuan berpikir. Artinya, belum tentu seseorang yang 
memiliki mengingat dan memahami memiliki kemampuan juga dalam berpikir. 
Sebaliknya, kemampuan berpikir seseorang sudah pasti diikuti oleh kemampuan 
mengingat dan memahami. Hal ini seperti yang dikemukakan Peter Reason, bahwa 
berpikir tidak mungkin terjadi tanpa adanya memori. Bila seseorang kurang memiliki 
daya ingat (working memory), maka orang tersebut tidak mungkin sanggup 
menyimpan masalah dan informasi yang cukup lama. Jika seseorang kurang 
memiliki daya ingat jangka panjang (long term memory), maka orang tersebut 
dipastikan tidak akan memiliki catatan masa lalu yang dapat digunakan untuk 
memecahkan masalah yang dihadapi pada masa sekarang. Dengan demikian, 
berpikir sebagai kegiatan yang melibatkan proses mental memerlukan kemampuan 
mengingat dan memahami, sebaliknya untuk dapat mengingat dan memahami 
diperlukan proses mental yang disebut berpikir.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka MPPKB bukan hanya sekadar model 
pembelajaran yang diarahkan agar peserta didik dapat mengingat dan memahami 
berbagai data, fakta atau konsep. Akan tetapi bagaimana data, fakta, dan konsep 
tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk melatih kemampuan berpikir siswa 
dalam menghadapi dan memecahkan suatu persoalan.  

c. Karakteristik MPPKB 
Sebagai strategi pembelajaran yang diarahkan untuk nengembangkan 

kemampuan berpikir, MPPKB memiliki tiga karakteristik utama, yaitu sebagai 
berikut: 
1) Proses pembelajaran melalui MPPKB menekankan kepada proses mental 

siswasecara maksimal. MPPKB bukan model pembelajaran yang hanya 
menuntut siswa sekedar mendengar dan mencatat, tetapi menghendaki aktivitas 
siswa dalam proses berpikir. Hal ini sesuai dengan latar belakang psikologis 
yang menjadi tumpuannya, bahwa pembelajaran itu adalah peristiwa mental 
bukan peristiwa behavioral yang lebih menekankan aktivitas fisik. Artinya, setiap 
kegiatan belajar itu disebabkan tidak hanya peristiwa hubungan stimulus-respon 
saja, tetapi juga disebabkan karena dorongan mental yang diatur otaknya. 
Berkaitan dengan karakteristik tersebut, maka dalam proses implementasi 
MPPKB perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
• Jika belajar tergantung pada bagaimana informasi diproses secara mental, 

maka proses kognitif siswa harus menjadi kepedulian utama guru. Artinya, 
guru harus menyadari bahwa proses pembelajaran itu yang terpenting bukan 
hanya apa yang dipelajari, tetapi bagaimana mereka mempelajarinya.  

• Guru harus mempertimbangkan tingkat perkembangan kognitif siswa ketika 
merencanakan topik yang harus dipelajari secara metoda apa yangakan 
digunakan.  

• Siswa harus mengorganisasi yang mereka pelajari. Dalam hal ini guru harus 
membantu agar siswa belajar untuk melihat hubungan antar bagian yang 
dipelajari.  

• Informasi baru akan bisa ditangkap lebih mudah oleh siswa manakala siswa 
dapat mengorganisasikannya dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. 
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Dengan demikian guru harus dapat membantu siswa belajar dengan 
memperlihatkan bagaimana gagasan baru berhubungan dengan pengetahuan 
yang telah mereka miliki.  

• Siswa harus secara aktif merespon apa yang mereka pelajari. Merespon 
dalam konteks ini adalah aktivitas mental bukan aktivitas secara fisik.  

2) MPPKB dibangun dalam nuansa dialogis dan proses tanya jawab secara terus 
menerus. Proses pembelajaran melalui dialog dan tanya jawab itu diarahkan 
untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, yang pada 
gilirannya kemampuan berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh 
pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri.  

3) MPPKB adalah model pembelajaran yang menyandarkan kepada dua sisi yang 
sama pentingnya, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan 
untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan sisi hasil belajar diarahkan 
untuk mengkonstruksi pengetahuan dan penguasaan materi pembelajaran baru.  

d. Tahapan-tahapan Pembelajaran MPPKB 
MPPKB menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar 

hal ini sesuai dengan hakikat MPPKB yang tidak mengharapkan siswa sebagai 
objek belajar yang hanya duduk mendengarkan penjelasan guru kemudian 
mencatat untuk dihafalkan. Cara demikian bukan saja tidak sesuai dengan hakikat 
belajar sebagai usaha memperoleh pengalaman. Namun juga dapat menghilangkan 
gairah dan motivasi belajar siswa (George W. Maxim, 1987).  

Ada 6 tahap dalam MPPKB. Setiap tahap dijelaskan sebagai berikut: 
1) Tahap Orientasi 

Pada tahap ini guru mengondisikan siswa pada posisi siap untuk 
melakukan pembelajaran. Tahap orientasi dilakukan dengan, pertama, 
penjelasan tujuan yang harus dicapai baik tujuan yang berhubungan dengan 
penguasaan materipelajaran yang harus dicapai, maupun tujuan yang 
berhubungan dengan proses pembelajaran atau kemampuan berpikir yang harus 
dimiliki siswa, kedua, penjelasan proses pembelajaran yang harus dilakukan 
siswa, yaitu penjelasn tentang apa yang harus dilakukan siswa dalam setiap 
tahapan proses pembelajaran.  

Pemahaman siswa terhadap arah dan tujuan yang harus dicapai dalam 
proses pembelajaran seperti yang dijelaskan pata tahap orientasi sangat 
menentukan keberhasilan MPPKB. Pemahaman yang baik akan membuat siswa 
tahu kemana mereka akan dibawa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi 
belajar mereka. Oleh sebab itu, tahapan ini merupakan tahapan yang sangat 
penting dalam implementasi proses pembelajaran. Untuk itulah dialog yang 
dikembangkan guru pada tahapan ini harus mampu menggugah dan 
menumbuhkan minat belajar siswa.  

2) Tahap Pelacakan 
Tahap pelacakan adalah tahapan penjajakan untuk memahami 

pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok 
persoalan yang akan dibicarakan. Melalui tahapan inilah guru mengembangkan 
dialog dan tanya jawab untuk mengungkap pengalaman apa saja yang telah 
dimiliki siswa yang diangap relevan dengan tema yang akan dikaji. Dengan 
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berbekal pemahaman itulah selanjutnya guru rnenentukan bagaimana ia harus 
mengembangkan dialog dan Tanya jawab pada tahapan-tahapan selanjutnya.  

3) Tahap Kontrontasi 
Tahap konfrontasi adalah tahapan penyajian persoalan yang harus 

dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Untuk 
merangsang peningkatan kemampuan siswa pada tahapan ini guru dapat 
memberikan persoalan-persoalan yang dilematis yang memerlukan jawaban atau 
jalan keluar. Persoalan yang diberikan sesuai dengan tema atau topik itu tentu 
saja persoalan yang sesuai dengan kemampuan dasar atau pengalaman siswa 
seperti yang diperoleh pada tahap kedua. Pada tahap ini guru harus dapat 
mengembangkan dialog agar siswa benar-benar memahami persoalan yang 
harus dipecahkan. Mengapa demikian? Sebab, pemahaman terhadap masalah 
akan mendorong siswa untuk dapat berpikir. Oleh sebab itu, keberhasilan 
pembelajaran pada tahap selanjutnya akan ditentukan oleh tahapan ini.  

4) Tahap Inkuiri 
Tahap inkuiri adalah tahapan terpenting dalam MPPKB. Pada tahap inilah 

siswa berpikir yang sesungguhnya. Melalui tahapan inkuiri, siswa diajak untuk 
memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu, pada tahapan ini guru 
harus memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 
gagasan dalam upaya pemecahan persoalan. Melalui berbagai teknik bertanya 
guru harus dapat menumbuhkan keberanian siswa agar mereka dapat 
menjelaskan, mengungkap fakta sesuai dengan pengalamannya, memberikan 
argumentasi yang meyakinkan, mengembangkan gagasan, dan lain sebagainya 

5) Tahap Akomodasi 
Tahap akomodasi adalah tahapan pembentukan pengetahuan baru 

melaluiproses penyimpulan. Pada tahap ini siswa dituntut untuk dapat 
menemukan kata-kata kunci sesuai dengan topik atau tema pembelajaran. Pada 
tahap ini melalui dialog, guru membimbing agar siswa dapat menyimpulkan apa 
yang mereka temukan dan mereka pahami sekitar topik yang dipermasalahkan. 
Tahap akomodasi dapat juga dikatakan sebagai tahap pemantapan hasil belajar, 
sebab pada tahap ini siswa diarahkan untuk mampu mengungkap kembali 
pembahasan yang diangap penting dalam proses pembelajaran 

6) Tahap Transfer 
Tahap transfer adalah tahapan penyajian masalah baru yang sepadan 

dengan masalah yang disajikan. Tahap transper dimaksudkan sebagai tahapan 
agar siswa mampu mentransfer kemampuan berpikir setiap siswa untuk 
memecahkan masalah-masalah baru. Pada tahap ini guru dapat memberikan 
tugas-tugasyang sesuai dengan topik pembahasan.  

6. Model Pembelajaran Kooperatif 
a. Konsep Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang 
dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan 
pembelajaran yang telah dirumuskan, Ada empat unsur penting dalam model 
pembelajaran kooperatif, yaitu: (1) adanya peserta dalam kelompok; (2) adanya 
aturan kelompok; (3) adanya upaya belajar; (4) adanya tujuan yang harus dicapai.  
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Peserta adalah siswa yang melakukan proses pembelajaran dalam setiap 
kelompok belajar. Pengelompokan siswa bisa ditetapkan berdasarkan beberapa 
pendekatan, di antaranya pengelompokan yang didasarkan atas minat danbakat 
siswa, pengelompokan yang didasarkan atas latar belakang kemampuan, 
pengelompokan yang didasarkan atas campuran baik campuran ditinjau dari minat 
maupun campuran ditinjau dari kemampuan. Pendekatan apa pun yang digunakan, 
tujuan pembelajaran haruslah menjadi pertimbangan utama.  

Aturan kelompok adalah segala sesuatu yang menjadi kesepakatan semua 
pihak yang terlibat, baik siswa sebagai peserta didik, maupun siswa sebagai 
anggota kelompok. Misalnya, aturan tentang pembagian tugas setiap anggota 
kelompok, waktu dan tempat pelaksanaan, dan lain sebagainya.  

Salah satu model dari model pembelajaran kelompok adalah model 
pembelajaran kooperatif (cooperative learning). Model pembelajaran kooperatif 
merupakan model pembelajaran kelompok yang akhir-akhir ini menjadi perhatian 
dan dianjurkan para ahli pendidikan untuk digunakan. Slavin (1995) 
mengemukakan dua alasan, pertama, beberapa hasil oenelitian membuktikan 
bahwa pemggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar 
siswa sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan 
sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta dapat meningkatkan harga 
diri.  

Kedua, pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan kebutuhan siswa 
dalambelajar berpikir, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan 
dengan keterampilan. Dari dua alasan tersebut, maka pembelajaran kooperatif 
merupakan bentuk pembelajaran yang dapat memperbaiki sistem pembelajaran 
yang selama ini memiliki kelemahan.  

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan 
menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam 
orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras 
atau suku yang berbeda (heterogen). Sistem penilaian dilakukan terhadap 
kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan (reward), jika kelompok 
mampu menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Dengan demikian, setiap 
anggota kelompok akan mempunyai ketergantungan positif. Ketergantungan 
semacam itulah yang selanjutnya akan memunculkan tanggung jawab individu 
terhadap kelompok dan keterampilan interpersonal dari setiap anggota kelompok. 
Setiap individu akan saling membantu, mereka akan mempunyai motivasi untuk 
keberhasilan kelompok, sehingga setiap individu akan memiliki kesempatan yang 
sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompok.  

Model pembelajaran ini bisa digunakan manakala: 
• Guru menekankan pentingnya usaha kolektif di samping usaha individual dalam 

belajar.  
• Jika guru menghendaki seluruh siswa (bukan hanya siswa yang pintar saja) untuk 

memperoleh keberhasilan dalam belajar 
• Jika guru ingin menanamkan, bahwa siswa dapat belajar dari teman lainnya, dan 

belajar dari bantuan orang lain.  
• Jika guru menghendaki untuk mengembangkan kemampuan komunikasi siswa 

sebagai bagian dari isi kurikulum.  
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• Jika guru menghendaki meningkatnya motivasi siswa dan menambah tingkat 
partisipasi mereka.  

• Jika guru menghendaki berkembangnya kemampuan siswa dalam memecahkan 
masalah dan menemukan berbagai solusi pemecahan.  

b. Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif 
Pembelajaran kooperatif berbeda dengan model pembelajaran yang lain. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan 
kepada kerja sama dalam kelompok. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya 
kemampuan akademik dalam pengertian penguasaan bahan pelajaran, tetapi juga 
adanya unsur kerja sama untuk penguasaan materi tersebut. Adanya kerja sama 
inilah yang menjadi ciri khas dari pembelajaran kooperatif.  

Slavin, Abrani, dan Chambers (1996) berpendapat bahwa belajar melalui 
kooperatif dapat dapat dijelaskan dari beberapa perspektif, yaitu perspektif motivasi, 
perspektif sosial, perspektif perkembangan kognitif, dan perspektif elaborasi kognitif. 
Perspektif motivasi artinya bahwa penghargaan yang diberikan kepada kelompok 
memungkinkan setiap angota kelompok akan saling membantu.  

Dengan demikian, keberhasilan setiap individu pada dasarnya adalah 
keberhasilan kelompok. Hal semacam ini akan mendorong setiap anggota kelompok 
untuk memperjuangkan keberhasilan kelompoknya.  

Perspektif sosial artinya bahwa melalui kooperatif setap siswa akan saling 
membantu dalam belajar karena mereka menginginkan semua anggota kelompok 
memperoleh keberhasilan. Bekerja secara kelompok dengan mengevaluasi 
keberhasilan sendiri oleh kelompok, merupakan iklim yang bagus, di mana setiap 
anggota kelompok menginginkan semuanya memperolah keberhasilan. Perspektif 
perkembangan kognitif artinya bahwa dengan adanya interaksi antara anggota 
kelompok dapat mengembangkan prestasi siswa untuk berpikir mengolah berbagai 
informasi. Elaborasi kognitif, artinya bahwa setiap siswa akan berusaha untuk 
memahami dan menimba informasi untuk menambah pengetahuan kognitifnya. 
Dengan demikian, karakteristik model pembelajaran kooperatif adalah: 
1) Pembelajaran secara kelompok 
2) Didasarkan pada manajemen kooperatif 
3) Kemauan untuk bekerja sama 
4) Keterampilan bekerja sama 

c. Prinsip-prinsip Model Pembelajaran Kooperatif 
Terdapat empat prinsip dasar pembelajaran kooperatif, seperti dijelaskan di 

bawah ini: 
1) Prinsip Ketergantungan Positif 

Untuk terciptanya kelompok kerja yang efektif, setiap anggota kelompok masing-
masing perlu membagi tugas sesuai dengan tujuan kelompoknya. Tugas tersebut 
tentu saja disesuaikan dengan kemampuan setiap anggota kelompok. Inilah 
hakikat ketergantungan positif, artinya tugas kelompok tidak mungkin bisa 
diselesaikan manakala ada anggota yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya, 
dan semua ini memerlukan Kerja sama yang baik dari masing-masing anggota 
kelompok. Anggota kelompok yang mempunyai kemampuan lebih, diharapkan 
mau dan mampu membantu temannya untuk menyelesaikan tugasnya 
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2) Tanggung Jawab Perseorangan 
Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Oleh karena 
keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya, maka setiap 
anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. 
Setiap anggota harus memberikan yang terbaik untuk keberhasilan 
kelompoknya. Untuk mencapai hal tersebut, guru perlu memberikan penilaian 
terhadap individu dan juga kelompok. Penilaian individu bisa berbeda, akan 
tetapi penilaian kelompok harus sama.  

3) Interaksi Tatap Muka 
Pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada 
setiap anggota kelompok untuk bertatap muka sating memberikan informasi dan 
saling membelajarkan. Interaksi tatap muka akan memberikan pengalaman yang 
berharga kepada setiap anggota kelompok untuk bekerjasama, menghargai 
setiap perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing anggota, dan 
mengisi kekurangan masing-masing.  

4) Partisipasi dan Komunikasi 
Rembelajaran kooperatif melatih siswa untuk dapat mampu berpartisipasi aktif 
dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting sebagai bekal mereka dalam 
kehidupan di masyarakat kelak. Oleh sebab itu, sebelum melakukan kooperatif, 
guru perlu membekali siswa dengan kemampuan berkomunikasi, misalnya 
kemampuan mendengarkan dan kemampuan berbicara, cara menyatakan 
ketidaksetujuan atau cara menyanggah pendapat orang lain secara santun, tidak 
memojokkan; cara menyampaikan gagasan dan ide-ide yang dianggapnya baik 
dan berguna.  

d. Prosedur Pembelajaran Kooperatif 
Prosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas empat tahap, 

yaitu: 
1) Penjelasan Materi 

Tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi 
pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama dalam tahap ini 
adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi pelajaran. Pada tahap ini guru 
memberikan gambaran umum tentang materi pelajaran yang harus dikuasai yang 
selanjutnya siswa akan memperdalam materi dalam pembelajaran kelompok. 
Pada tahap ini guru dapat menggunakan metode ceramah, curah pendapat, dan 
Tanya jawab, bahkan kalau perlu guru juga dapat menggunakan berbagai media 
pembelajaran agar proses penyampaian dapat lebih menarik siswa.  

2) Belajar dalam Kelompok 
Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok materi 
pelajaran, selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada kelompoknya masing-
masing yang telah dibentuk sebelumnya.  

3) Penilaian 
Penilaian dalam model pembelajaran kooperatif bisa dilakukan dengan tes atau 
kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara individual maupun kelompok. Tes 
individual nantinya akan memberikan informasi kemampuan setiap siswa; dan 
tes kelompok akan memberikan informasi kemampuan setiap kelompok. Hasil 
akhir setiap siswa adalah penggabungan keduanya dan dibagi dua. Nilai setiap 
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kelompok memiliki nilai sama dalam kelompoknya. Hal ini disebabkan nilai 
kelompok adalah nilai bersama dalam kelompoknya yang merupakan hasil kerja 
sama setiap anggota kelompok 

4) Pengakuan Kelompok 
Pengakuan kelompok adalah penetapan kelompok mana yang dianggap paling 
menonjol atau kelompok paling berprestasi untuk kemudian diberikan 
penghargaan atau hadiah. Pengakuan dan pemberian penghargaan tersebut 
diharapkan dapat memotivasi kelompok untuk terus berprestasi dan juga 
membangkitkan motivitasi kelompok lain untuk lebih mampu meningkatkan 
prestasi mereka 

7. Model Pembelajaran Kontekstual 
a. Konsep Dasar Model Pembelajaran Kontekstual 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu model pembelajaran 
yangmenekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk 
dapatmenemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan 
situasikehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya 
dalamkehidupan mereka.  

Dari konsep tersebut ada tiga hal yang harus kita pahami. Pertama, CTL 
menekankankepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi, artinya 
proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Proses 
belajar dalamkonteks CTL tidak mengharapkan agar siswa hanya mener. ima 
pelajaran, akantetapi proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran.  

Kedua, CTL mendorong siswa agar dapat menemukan hubungan antara 
materiyang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata, artinya siswa dituntut untuk 
dapatmenangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan 
kehidupannyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat mengorelasikan materi 
yangditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan 
bermaknasecara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam 
erat dalammemori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan.  

Ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan, 
artinya CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat rnemahami materi yang 
dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai 
perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran dalam kontek CTL, 
bukan untuk ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan, akan tetapi sebagai bekal 
mereka dalam mengarungi kehidupan nyata.  

Sehubungan dengan itu, terdapat lima karakteristik penting dalam 
prosespembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL.  
1) Dalam CTL, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang 

sudah ada (activiting knowledge), artinya apa yang akan dipelajari tidak terlepas 
dari pengetahuan yang sudah dipelajari, dengan demikian pengetahuan yang 
akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan 
satu sama lain.  

2) Pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan 
menambah pengetahuan baru (acquiring knowledge). Pengetahuan baruitu 
diperoleh dengan cara deduktif, artinya pembelajaran dimulai dengan 
mempelajarai secara keseluruhan, kemudian memerhatikan detailnya.  
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3) Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), artinya pengetahuan 
yang diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk dipahami dan diyakini, misalnya 
dengan cara meminta tanggapan dari yang lam tentang pengetahuan yang 
diperolehnya dan berdasarkan tanggapan tersebut baru pengetahuan itu 
dikembangkan.  

4) Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying knowledge), 
artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus dapat 
diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga tampak perubahan perilaku 
siswa.  

5) Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi pengembangan 
pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan 
penyempurnaan strategi.  

b. Perbedaan CTL dengan Pembelajaran Konvensional 
Apa perbedaan pokok antara pembelajaran CTL dan pembelajaran 

konvensional seperti yang banyak diterapkan sekolah sekarang ini? Di bawah ini 
dijelaskan secara singkat perbedaan kedua model tersebut dilihatdari konteks 
tertentu.  
1) CTL menempatkan siswa sebagai subjek belajar, artinya siswa berperan aktif 

dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menemukan dan 1 menggali 
sendiri materi pelajaran. Sedangkan, dalam pembelajaran konvensional siswa 
ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi 
secara pasif 

2) Dalam pembelajaran CTL, siswa belajar melalui kegiatan kelompok, seperti kerja 
kelompok, berdiskusi, saling menerima dan memberi. Sedangkan dalam 
pembelajaran konvensional siswa lebih banyak belajar secara individual dengan 
menerima, mencatat, dan menghafal materi pelajaran.  

3) Dalam CTL, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata secara riil, 
sedangkan dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran bersifat teoretisdan 
abstrak.  

4) Dalam CTL, kemampuan didasarkan atas pengalaman, sedangkan dalam 
pembelajaran konvensional kemampuan diperoleh melalui latihan-latihan.  

5) Tujuan akhir dari proses pembelajaran melalui CTL adalah kepuasan diri; 
sedangkan dalam pembelajaran konvensional, tujuan akhir adalah nilai atau 
angka.  

6) Dalam CTL, tindakan atau perilaku dibangun atas kesadaran diri sendiri, 
misalnya individu tidak melakukan perilaku tertentu karena ia menyadari bahwa 
perilaku itu merugikan dan tidak bermanfaat; sedangkan dalam pembelajaran 
konvensional, tindakan atau perilaku individu didasarkan oleh faktor dari luar 
dirinya, misalnya individu tidak melakukan sesuatu disebabkan takut hukuman 
atau sekadar untuk memperoleh angka atau nilai dari guru.  

7) Dalam CTL, pengetahuan yang dimiliki setiap individu selalu berkembang sesuai 
dengan pengalaman yang dialaminya, oleh sebab itu setiap siswa bisa terjadi 
perbedaan dalam memaknai hakikat pengetahuan yang dimilikinya. Dalam 
pembelajaran konvensional haI ini tidak mungkin terjadi. Kebenaran yang dimiliki 
bersifat absolut dan final, oleh karena pengetahuan dikonstruksi oleh orang lain.  
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8) Dalam pembelajaran CTL, siswa bertanggung jawab dalam memonitor dan 
mengembangkan pembelajaran mereka masing-masing; sedangkan dalam 
pembelajaran konvensional guru adalah penentu jalannya proses pembelajaran.  

9) Dalam pembelajaran CTL, pembelajaran bisa terjadi di mana saja dalam konteks 
dan setting yang berbeda sesuai dengan kebutuhan; sedangkan dalam 
pembelajaran konvensional pembelajaran hanya terjadi di dalam kelas. 

10) Oleh karena tujuan yang ingin dicapai adalah seluruh aspek perkembangan 
siswa, maka dalam CTL keberhasilan pembelajaran diukur dengan berbagai 
cara, misalnya dengan evaluasi proses, hasil karya siswa, penampilan, rekaman, 
observasi, wawancara, dan lain sebagainya; sedangkan dalam pembelajaran 
konvensional keberhasilan pembelajaran biasanya hanya diukur dari tes.  

Beberapa perbedaan pokok si atas, menggambarkan bahwa CTL memang 
memiliki karakteristik tersendiri baik dilihat dari asumsi maupun proses pelaksanaan 
dan pengelolaannya.  
1) Asas-Asas CTL 

CTL memiliki 7 asas yang melandasi pelaksanaan proses pembelajaran 
dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual. Sering kali asas ini 
disebut juga komponen-komponen CTL.  
a) Konstruktivisme 

Pembelajaran melalui CTL pada dasarnya mendorong agar siswa bisa 
mengkonstruksi pengetahuannya melalui proses pengamatan dan 
pengalaman. Mengapa demikian? Sebab, pengetahuan hanya akan 
fungsional manakala dibangun oleh individu. Pengetahuan yang hanya 
diberikan tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna. Atas dasar asumsi 
yang mendasar itulah, maka penerapan asas konstruktivisme dalam 
pembelajaran CTL, siswa didorong untuk mampu mengkonstruksi 
pengetahuan sendiri melalui pengalaman nyata 

b) Inkuiri 
Asas kedua dalam pembelajaran CTL adalah inkuiri. Artinya, proses 
pembelajaran didasarkan pada pencarian dan peneluan melalui proses 
berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasildari 
rnengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Dengan 
demikian dalam proses perencanaan, guru bukanlah mempersiapkan 
sejumlah materi yang harus dihafal, akan tetapi merancang pembelajaran 
yang memungkinkan siswa dapat menemukan sendiri materi yang harus 
dipahaminya 
Apakah inkuiri hanya bisa dilakukan untuk mata pelajaran tertentu saja? Tentu 
tidak. Berbagai topik dalam setiap mata pelajaran dapat dilakukan melalui 
proses inkuiri. Secara umum proses inkuiri dapat dilakukan melalui beberapa 
langkah, yaitu: 
a. Merumuskan masalah 
b. Mengajukan hipotesis 
c. Mengumpulkan data 
d. Menguji hipotesis berdasarkan data yang ditemukan 
e. Membuat kesimpulan 
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c) Bertanya 
Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. 
Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu; 
sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang 
dalam berpikir. Dalam proses pembelajaran melalui CTL, guru tidak 
menyampaikan informasi begitu saja, akan tetapi memancing agar siswa 
dapat menemukan sendiri. Karena itu peran bertanya sangat penting, sebab 
melalui pertanyaan-pertanyaan guru dapat membimbing dan mengarahkan 
siswa untuk menemukan setiap materi yang dipelajarinya.  
Dalam suatu pembelajaran yang produktif kegiatan bertanya akan sangat 
berguna untuk: 
a. Menggali informasi tentang kemampuan siswa dalam penguasaan materi 

pelajaran 
b. Membangkitkan motivasi belajar siswa 
c. Merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu 
d. Memfokuskan siswa pada sesuatu yang diinginkan 
e. Membimbing siswa untuk menemukan atau menyimpulkan sesuatu 

d) Masyarakat Belajar (Learning Community) 
Dalam kelas CTL, penerapan asas masyarakat belajar dapat dilakukan 
dengan menerapkan pembelajaran melalui kelompok belajar. Siswa dibagi 
dalam kelompok-kelompok yang anggotanya bersifat heterogen, baik dilihat 
dari kemampuan dan kecepatan belajarnya, maupun dilihat dari bakat dan 
minatnya. Biarkan dalam kelompoknya mereka sating membelajarkan; yang 
memiliki kemampuan tertentu didorong untuk menularkannya pada yang lain.  

e) Pemodelan (Modeling) 
Yang dimaksud dengan asas modeling adalah proses pembelajaran dengan 
memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. 
Misalnya, guru memberikan contoh bagaimana cara mengoperasikan sebuah 
alat, atau bagaimana cara melafalkan sebuah kalimat asing, dan 
lainsebagainya.  
Proses modeling tidak terbatas dari guru saja, akan tetapi dapat juga 
gurumemanfaatkan siswa yang dianggap memiliki kemampuan. Modeling 
merupakan asas yang cukup penting dalam pembelajaran CTL, sebabmelalui 
modeling siswa dapat terhindar dari pembelajaran yang teoretis abstrakyang 
dapat memungkinkan terjadinya verbalisme 

f) Refleksi 
Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari yang 
dilakukan dengan cara menurutkan kembali kejadian-refleksi, pengalaman 
belajar itu akan dimasukkan dalam struktur kognitif siswa yang pada akhirnya 
akan menjadi bagian dari pengetahuan yang dimilikinya. Bisa terjadi melalui 
proses refleksi siswa akan memperbarui pengetahuan yang telah 
dibentuknya, atau menambah khazanah pengetahuannya. Dalam proses 
pembelajaran dengan menggunakan CTL, setiap berakhir proses 
pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk merenung 
atau mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya. Biarkan secara bebas 

MODUL PLPG 2014 | MODEL-MODEL PEMBELAJARAN PAUD/TK 99 



siswa menafsirkan pengalamannya sendiri, sehingga ia dapat menyimpulkan 
tentang pengaiaman belajarnya.  

g) Penilaian Nyata (Authentic Assesment) 
Penilaian nyata (Authentic Assesment) adalah proses yang dilakukan guru 
untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan 
siswa. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui apakan siswa benar-benar 
belajar atau tidak; apakah pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh positif 
terhadap perkembangan intelektual maupun mental siswa.  
Penilaian yang autentik dilakukan secara terintegrasi dengan proses 
pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara terus menerus selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, tekanannya diarahkan kepada 
proses belajar bukan kepada hasil belajar.  

2) Pola dan Tahapan Pembelajaran CTL 
Misalkan pada suatu hari guru akan membelajarkan anak tentang fungsi 

pasar. Kompetensi yang harus dicapai adalah kemampuan anak untuk 
memahami fungsi dan jenis pasar. Untuk mencapai kompetensi tersebut 
dirumuskan beberapa indikator hasil belajar: 
• Siswa dapat menjelaskan pengertian pasar 
• Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis pasar 
• Siswa dapat menjelaskan perbedaan karakteristik antara pasar tradisional 

dengan pasar nontradisional 
• Siswa dapat menyimpulkan tentang fungsi pasar 
• Siswa bisa membuat karangan yang ada kaitannya dengan pasar 

Untuk mencapai tujuan kompetensi di atas, dengan menggunakan CTL 
guru melakukan langkah-langkah pembelajaran seperti di bawah ini.  
a. Pendahuluan 

(1) Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari 
proses pembelajaran dan pentingnya materi pelajaran yang akan 
dipelajari.  

(2) Guru menjelaskan prosedur pembelajaran CTL: 
• Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa 
• Tiap kelompok ditugaskan untuk melakukan observasi, misalnya 

kelompok 1 dan 2 melakukan observasi ke pasar tradisional, dan 
kelompok 3 dan 4 melakukan observasi ke pasar swalayan 

• Melalui observasi siswa ditugaskan untuk mencatat berbagai hal yang 
ditemukan di pasar-pasar tersebut 

(3) Guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh 
siswa 

b. Inti 
Di lapangan 
(1) Siswa melakukan observasi ke pasar sesuai dengan pembagian tugas 

kelompok 
(2) Siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan di pasar sesuai dengan alat 

observasi yang telah mereka tentukan sebelumnya.  
Di dalam kelas 
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(1) Siswa mendiskusikan hasil temuan mereka sesuai dengan kelompoknya 
masing-masing 

(2) Siswa melaporkan hasil diskusi 
(3) Setiap kelompok menjawab setiap pertanyaan yang diajukan olehkelompok 

yang lain Penutup 
(4) Dengan bantuan guru siswa menyimpulkan hasil observasi sekitar masalah 

pasar sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai 
(5) Guru menugaskan siswa untuk membuat karangan tentang pengalaman 

belajar mereka dengan tema “pasar” 
Apa yang dapat Anda tangkap dari pembelajaran dengan menggunakan 

CTL? 
Ya, pada CTL untuk mendapatkan kemampuan pemahaman konsep, 

anak mengalami langsung dalam kehidupan nyata di masyarakat. Kelas 
bukanlah tempat untuk mencatat atau menerima informasi dari guru, akan 
tetapi kelas digunakan untuk salin membelajarkan. Untuk itu ada beberapa 
Catatan dalam penerapan CTL sebagai suatu model pembelajaran, yaitu 
sebagai berikut: 
(1) CTL adalah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa 

secara penuh, baik fisik maupun mental,  
(2) CTL memandang bahwa belajar bukan menghafal, akan tetapi proses 

berpengalaman dalam kehidupan nyata.  
(3) Kelas dalam pembelajaran CTL bukan sebagai tempat untuk memperoleh 

informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan 
mereka di lapangan.  

(4) Materi pelajaran ditemukan oleh siswa sendiri, bukan hasil pemberian dari 
orang lain.  

8. Model Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (Model PAKEM) 
a. Pengantar 

Pembelajaran yang saat ini dikembangkan dan banyak dikenalkan ke seluruh 
pelosok tanahair adalah Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan 
atau disingkat dengan PAKEM. Disebut demikian karena pembelajaran ini 
dirancang agar mengaktifkan anak, mengembangkan kreativitas sehingga efektif 
namun tetap menyenangkan. Modul ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
tentang apa, mengapa, danbagaimana PAKEM tersebut, serta prosedur atau 
langkah-langkah yang dapat dilakukan instruktur. Dengan membaca dan mengikuti 
proses-proses yang telah dirancang dalam modul ini, para peserta diharapkan dapat 
mengenal apa, mengapa, dan bagaimana PAKEM tersebut, dan pada akhirnya 
diharapkan dapat menerapkan di kelasnya masing-masing.  

 
(Depdiknas, 2005: 71) 

Gambar Model Pembelajaran PAKEM 
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Langkah Kegiatan 
Secara diagramatik, langkah pembelajaran dalam pertemuan ini digambarkan 
sebagai berikut: 

 
Gambar Langkah Model Pembelajaran PAKEM 

1) Kegiatan diawali dengan pengantar singkat oleh instruktur tentang rencana 
kegiatan dan kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti kegiatan. Kemudian 
juga disampaikan pengaturan peserta dan aturan main pelaksanaan kegiatan.  

2) Kegiatan berikutnya adalah permodelan PAKEM. Instruktur memodelkan 
pelaksanaan PAKEM dengan melibatkan peserta sebagai murid. Pemodelan 
selain dimaksudkan agar peserta dapat menghayati bagaimana mengikuti 
PAKEM, mereka juga diharapkan dapat merasakan perbedaan antara 
pengalaman sebelumnya dengan PAKEM.  

3) Diskusi kelompok. Diskusi kelompok (4-6 orang) tentang hal-hal baru yang 
ditemukan dalam pembelajaran PAKEM ditinjau dari beberapa hal, antara lain: 
kegiatan anak dan bentuk layanan yang diberikan guru, jenis pertanyaan atau 
penugasan yang dikerjakan siswa, interaksi antarsiswa dan interaksi lainnya, 
sumber belajar yang digunakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya proses dan 
hasil diskusi dituliskan pada format yang disajikan pada tabel berikut.  

Tabel Format/Pencatat Hasil Diskusi 

Komponen Pembelajaran Hal baru yang Berbeda dengan Kebiasaan 
Pembelajaran selama Ini 

Kegiatan Siswa a.   .............................................................................  
b.   .............................................................................  
c.   .............................................................................  

Kegiatan Guru a.   .............................................................................  
b.   .............................................................................  
c.   .............................................................................  

Interaksi Antarsiswa a.   .............................................................................  
b.   .............................................................................  
c.   .............................................................................  
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Komponen Pembelajaran Hal baru yang Berbeda dengan Kebiasaan 
Pembelajaran selama Ini 

Interaksi Siswa dengan 
Guru 

a.   .............................................................................  
b.   .............................................................................  
c.   .............................................................................  

Jenis Pertanyaan atau 
Penugasan yang 
Dikerjakan Siswa 

a.   .............................................................................  
b.   .............................................................................  
c.   .............................................................................  

Sumber Belajar yang 
Digunakan 

a.   .............................................................................  
b.   .............................................................................  
c.   .............................................................................  

Lainnya: ….  a.   .............................................................................  
b.   .............................................................................  
c.   .............................................................................  

4) Berbagi Hasil Diskusi 
Hasil diskusi kelompok selanjutnya dipajang di tempat-tempat yang agak 

terpisah.  
• Salah seorang dari setiap kelompok menunggui hasil kerjanya dan siap 

menjelaskan kepada kelompok lain yang mendatangi dan menanyakan segala 
sesuatu yang terkait dengan hasil karyanya 

• Kelompok lain mengunjungi dan belajar dari kelompok lain (berkeliling 
sehingga semua hasil kerja kelompok lain sempat dikunjungi dan dipelajari).  

5) Presentasi Video/multimedia tentang PAKEM 
• Instruktur memberikan informasi kepada peserta pelatihan untuk 

memperhatikanrekaman ideo/multimedia secara cermat dan memberikan 
bentuk tagihannya, yakni, memperbaiki hasil diskusi kelompok sebelumnya.  

• Instruktur menampilkan rekaman video/multimedia yang memperlihatkan 
pelaksanaanpembelajaran yang PAKEM.  

• Setiap kelompok diminta melaporkan hal-hal yang dapat ditambahkan pada 
hasil kerjasebelumnya, dan kelompk lain menambahkan hala-hal lain yang 
tidak disebutkan olehkelompok sebelumnya.  

6) Diskusi kelompok 
Pada tahap ini kembali ke kelompok masing-masing danmengidentifikasi 

ciri-ciri PAKEM secara lebih lengkap.  
7) Presentasi penguatan hasil diskusi PAKEM 

Instruktur menyajikan transparansi tentang PAKEM sebagai penguatan 
terhadap proses danhasil kerja para peserta pelatihan.  

b. Apa, Mengapa PAKEM 
1) Pengertian PAKEM 

PAKEM merupakan salah satu pilar dari program MBS (Menciptakan 
masyarakat yang peduli pendidikan anak) dan program ini merupakan program 
UNESCO dengan bekerja sama dengan Depdiknas. PAKEM adalah singkatan 
dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan.  

Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus 
menciptakansuasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, 
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mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar harus merupakan suatu 
proses aktif dari siswadalam membangun pengetahuannya, bukan hanya proses 
pasif yang hanya menerima penjelasan dari guru tentang pengetahuan. 
Pendapat ini sejalan dengan pendapat Vigotsky bahwa ada keterkaitan antara 
bahasa dan pikiran. Dengan aktif berbicara (diskusi) anak lebih mengerti konsep 
atau materi yang dipelajari. Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Katz 
dan Chard bahwa anak perluketerlibatan fisik untuk mencegah mereka dari 
kelelahan dan kebosanan. Siswa yang lebih banyak duduk diam akan 
menghambat perkembangan motorik, akademik, dan kreativitasnya.  

Anak usia TK dan SD lebih cepat lelah jika duduk diam dibandingkan kalau 
sedangberlari, melompat, atau bersepeda Akan tetapi, dengan belajar yang aktif, 
motorikhalus dan motorik kasar mereka akan berkembang dengan baik. Melalui 
belajar aktifsegala potensi anak dapat berkembang secara optimal dan 
memberikan peluang siswa untuk aktif berbuat sesuatu sambil mempelajari 
berbagai pengetahuan. (Sowars, 2000: 3-10) 

Oleh karena itu, proses belajar harus melibatkan semua aspek kepribadian 
manusia, yaitu mulai dari aspek yang beruhubungan dengan pikiran, perasaan, 
bahasa tubuh, pengetahuan, sikap, dan keyakinan. Menurut Magnesen dalam 
Dryden bahwa dalambelajar siswa akan memperoleh 10% dari apa yang dibaca, 
20% dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, 50% dari apa yang dilihat 
dan didengar, 70% dari apa yang dikatakan dan 90% dari apa yang dikatakan 
dan dilakukan. (Dryden, 2000: 100) 

Unsur kedua dari PAKEM adalah kreatif. Kreatif artinya memiliki daya cipta, 
memiliki kemampuan untuk berkreasi. (Silberman, 1996: 9). Peran aktif siswa 
dalam proses pembelajaran akan menghasilkan generasi yang kreatif, artinya 
generasi yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan 
orang lain. Kreatif juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan kegiatan 
belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. 
Menurut Semiawandaya kreatif tumbuh dalam diri seseorang dan merupakan 
pengalaman yang paling mendalam dan unik bagi seseorang. Untuk 
menimbulkan daya kreatif tersebutdiperlukan suasana yang kondusif yang 
menggambarkan kemungkinan tumbuhnyadaya tersebut. (1999: 66).  

Suasana kondusif yang dimaksud dalam PAKEM adalah suasana belajar 
yang memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktifdan memberi 
kesempatan pada siswa untuk dapat mengemukakan gagasan dan ide tanpa 
takut disalahkan oleh guru. Adapun pembelajaran yang efektif terwujud karena 
pembelajaran yang dilaksanakan dapat menumbuhkan daya kreatif bagi siswa 
sehingga dapat membekali siswa dengan berbagai kemampuan. Setelah proses 
pembelajaran berlangsung, kemampuan yang diperoleh siswa tidak hanya 
berupa pengetahuan yang bersifat verbalisme namun diharapkan berupa 
kemampuan yang lebih bermakna. Artinya siswan dapat mengembangkan 
berbagai potensi yang ada dalam diri siswa sehingga menghasilkan kemampuan 
yang beragam.  

Belajar yang efektif dapat dicapai dengan tindakan nyata (learning by 
doing) dan untuk siswa kelas rendah SD dapat dikemas dengan bermain. 
Bermain dan bereksplorasi dapat membantu perkembangan otak, berbahasa, 
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bernalar, dan bersosialisasi. Menyenangkan adalah suasana pembelajaran yang 
menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada 
belajar sehingga waktu curah perhatiannya tinggi. Menurut hasil penelitian, 
tingginya perhatian siswa terbukti dapat meningkatkan hasil belajar. Keadaan 
aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidak efektif 
yang tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa secara proses 
pembelajaran berlangsung, sebab siswa memiliki sejumlah tujuan pembelajaran 
yang harus dicapai. Jika pembelajaran hanya aktif dan menyenangkan tetapi 
tidak efektif, maka pembelajaran tersebut tidak ubahnya seperti bermain biasa. 
Kelas yang sunyi, anak sebagai pendengar pasif, tidak adaaktivitas konkret 
membosankan dan belajar tidak efektif tidak kritis, tidak kreatif, komunikasi 
buruk, apatis.  

Kondisi yang menyenangkan, aman, dan nyaman akan mengaktifkan 
bagian neocortex (otak berpikir) dan mengoptimalkan proses belajar dan 
meningkatkan kepercayaan diri anak. Suasana kelas yang kaku, penuh beban, 
guru galak akan menurunkan fungsi otak menuju batang otak dan anak tidak bisa 
berpikir efektif, reaktif atau agresif. (Pancamegawani, 2006) 

Berdasarkan uraian di atas dapat dideskripsikan bahwa dalam 
pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan siswa terlibat dalam 
berbagai kegiatan pembelajaran yang dapat mengembangkan pemahaman dan 
kemampuan mereka melalui berbuat atau melakukan. Kemudian dalam PAKEM 
guru menggunakan berbagai alat bantu atau media dan berbagai metode. 
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam PAKEM guru menggunakan 
multi media dan multimetode sehingga kegiatan pembelajaran yang tercipta 
dapat membangkitkan semangat siswa dan dapat mengembangkan berbagai 
potensi yang ada dalam diri siswa. Yangtidak kalah pentingnya adalah PAKEM 
menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan siswa 
menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa. Untuk penataan kelas dalam 
PAKEM guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar 
yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca. Dengan demikian siswa dapat 
memanfaatkan sumber belajar yang ada dalam kelas sehingga kemampuan anak 
dapat bekembang lebih optimal. Dalam strategi pembelajaran guru menerapkan 
cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif termasuk cara belajar 
kelompok. Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam 
pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya dan melibatkan 
siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya.  

Landasan yuridis PAKEM adalah Proses pembelajaran pada satuan 
pendidikandiselenggarakan 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 (PP 19/2005: Standar Nasional Pendidikan, ps 19, ayat 1) 

2) Landasan PAKEM 
a) Landasan Yuridis 

Landasan yuridis PAKEM adalah Proses pembelajaran pada satuan 
pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
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menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yangcukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 
didik (PP 19/2005: Standar Nasional Pendidikan, ps 19, ayat 1) 

b) Asumsi Dasar tentang Belajar 
Asumsi dasar belajar adalah belajar merupakan proses individual, 

belajar merupakan proses social, belajar adalah proses yang menyenangkan, 
belajar adalah aktivitas yang tidak pernah berhenti, belajar adalah 
membangun makna (Constructivism) Perubahan Paradigma Mengajar – 
Pembelajaran (Teaching – Learning) Penilaian–Perbaikan terus menerus 
(Testing–Continuous improvement) 

Perkembangan IPTEK, POLITIK, SOSBUD semakin lama semakin 
cepat; Teknologi Informasi/sumber belajar sangat beragam; Bekal memenuhi 
kebutuhan manusia modern–mandiri, bekerjasama, berpikir kritis, 
memecahkan masalah; Persaingan internasional (Globalisasi) Belajar lebih 
efektif/pendalaman; Anak lebih kritis; Anak menjadi lebih kreatif; Suasana dan 
pengalaman belajar bervariasi; Meningkatkankematangan emosional/sosial; 
Produktivitas siswa tinggi; Siap menghadapi perubahan dan berpartisipasi 
dalam proses perubahan; 

c) Cara Anak Belajar 
Piaget (1950) menyatakan bahwa setiap anak memiliki cara tersendiri 

dalam menginterpretasikan dan beradaptasi dengan lingkungannya (teori 
perkembangan kognitif). Menurutnya, setiap anak memiliki struktur kognitif 
yang disebut schemata yaitu sistem konsep yang ada dalam pikiran sebagai 
hasil pemahamanterhadap objek yang ada dalam lingkungannya. 
Pemahaman tentang objek tersebut berlangsung melalui proses asimilasi 
(menghubungkan objek dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran) dan 
akomodasi (proses memanfaatkan konsep-konsep dalam pikiran untuk 
menafsirkan objek). Kedua proses tersebut jika berlangsung terus menerus 
akan membuat pengetahuan lama dan pengetahuan baru menjadi seimbang. 
Dengan cara seperti itu secara bertahap anak dapat membangun 
pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan hal 
tersebut, maka perilaku belajar anak sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek 
dari dalam dirinya dan lingkungannya. Kedua hal tersebut tidak mungkin 
dipisa kankarena memang proses belajar terjadi dalam konteks interaksi diri 
anak dengan lingkungannya.  

Anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasi konkret. Pada 
rentang usia tersebut anak mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai 
berikut: (1) Mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek 
situasi ke aspeklain secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara 
serentak, (2) Mulai berpikir secara operasional, (3) Mempergunakan cara 
berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda, (4) Membentuk 
dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, 
dan mempergunakan hubungan sebab akibat, dan (5) Memahami konsep 
substansi, volume zat cair, panjang, lebar, luas, dan berat. Memperhatikan 
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tahapan perkembangan berpikir tersebut, kecenderungan belajar anak usia 
sekolah dasar memiliki tiga ciri, yaitu: 
• Konkret 

Konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang 
konkret yakni yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak atik, 
dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber 
belajar. Pemanfaatan lingkungan akan menghasilkan proses dan hasil 
belajar yang lebih bermakna dan bernilai, sebab siswa dihadapkan dengan 
peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang alami, sehingga 
lebih nyata, lebih faktual, lebih bermakna, dan kebenarannya lebih dapat 
dipertanggungjawabkan.  

• Integratif 
Pada tahap usia sekolah dasar anak memandang sesuatu yang dipelajari 
sebagai suatu keutuhan, mereka belum mampu memilah-milah konsep 
dariberbagai disiplin ilmu, hal ini melukiskan cara berpikir anak yang 
deduktif yakni dari hal umum ke bagian demi bagian.  

• Hierarkis 
Pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang 
secarabertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih 
kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan 
mengenai urutan logis, keterkaitan antar materi, dan cakupan keluasan 
serta kedalaman materi.  

c. Pembelajaran yang Efektif 
Kegiatan belajaran yang efektif adalah kegiatan pembelajaran yang 

menunjang kompetensi siswa. Kegiatan belajara yang efektif adalah kegiata belajar 
yang memahami makna belajar yang sesungguhnya, pembelajaran yang berpusat, 
pembelajaran yang mengalami, mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, dan 
emosional, mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan, 
pembelajaran yang merupakan perpaduan kemandirian dan kerja sama, belajar 
sepanjang hayat.  

Makna belajar merupakan proses membangun pemahaman/ pemaknaan 
terhadap informasi dan atau pengalaman siswa. Siswa sebagai subjek belajar. 
Kegiatan pembelajaran harus memperhatikan bakat, minat, kemampuan, cara dan 
strategi belajar, motivasi belajar, dan latar belakang sosial siswa. Belajar mengalami 
artinya siswa terlibat langsungdalam pembelajaran. Hal ini dapat dikembangkan 
melalui pengalaman inderawi: melihat, mendengar, meraba/menjamah, mencicipi, 
mencium, Pengalaman simulasi, Audio-visual, mendengarkan informasi.  

Mengembangkan Keterampilan Sosial, Kognitif, dan Emosional dapat 
dilakukan dengan mengkomunikasikan gagasan, hasil kreasi, hasil temuan, 
berinteraksi dengan lingkungan belajar kelompok, saling mempertajam, 
memperdalam, memantapkan, menyempurnakan gagasan. Keterampilan social 
dapat dilakukan dengan bersosialisasi dengan menghargai perbedaan pendapat, 
sikap, kemampuan, prestasi Bekerja sama dan mengembangkan empati. 
Mengembangkan Keingintahuan, Imajinasi, dan Fitrah Ber-Tuhan, yaitu dengan 
mengembangkan Rasa ingin tahu, peka, kritis, mandiri, dan kreatif Fitrah bertuhan, 
bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa Perpaduan Kemandirian dan Kerja Sama, 
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berkompetisi, kerja mandiri, kerja sama, dan solidaritas. Adapun Belajar Sepanjang 
Hayat Untuk bertahan (survive) & berhasil (success) 

Mengenali diri Keterampilan belajar: percaya diri, keingintahuan, memahami 
orang lain, kemampuan berkomunikasi, dan bekerja sama Pengalaman Belajar 
yang Beragam, Pengalaman Mental, Pengalaman Fisik, dan Pengalaman Sosial. 
Pengalaman Mental dapat diperoleh Melalui membaca buku, mendengarkan 
ceramah, mendengarkan berita radio, televisi, melakukan perenungan, menonton 
film.  

Pengalaman Fisik dapat diperoleh melalui pengamatan, percobaan, 
penelitian, kunjungan, karya wisata, dan pembuatan buku harian. Pengalaman 
sosial melalui berwawancara dengan tokoh, bermain peran, berdiskusi, bekerja 
bakti, melakukan bazaar, melakukan pameran, mengamati, bertanya, 
mempertanyakan, menjelaskan, berkomentar, mengajukan hipotesis 
mengumpulkan data. Dengan situasi: nyata, buatan, audio-visual (misal: sajian film), 
visualisasi verbal: ilustrasi (cerita grafik, tabel) audio-verbal.  

Contoh-contoh Pengalaman Belajar 
• menggubah syair dan bernyanyi 
• melakukan permainan 
• diskusi (bertanya, menjawab, berkomentar, mendengar penjelasan, menyanggah) 
• menggambar dan mengarang 
• menulis prosa, puisi, pantun 
• membaca 
• menyimak 
• mengisi teka-teki 
• mengajukan pertanyaan penelitian 
• mengajukan pendapat dengan alasan yang logis 
• mengomentari 
• bercerita 
• mendengarkan cerita 
• mengamati persamaan dan perbedaan untuk mencari ciri benda 
• mendengarkan penjelasan sambil membuat catatan penting 
• membuat rangkuman/sinopsis 
• mendemonstrasikan hasil temuan 
• mencari pemecahan soal-soal (matematika) 
• membuat soal cerita 
• mengukur panjang, berat, suhu 
• merencanakan dan melakukan percobaan, penelitian 
• membuat buku harian 
• membuat kamus 
• melakukan simulasi (dengan komputer) 
• mengelompokkan, mengidentifikasi ciri benda 
• mengumpulkan dan mengoleksi benda dengan karakteristiknya 
• membuat komik 
• membuat prediksi dan berekspolarsi 
• membuat grafik 
• membuat diagram 
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• membuat carta 
• membuat jurnal 
• menyiapkan dan melaksanakan pameran 
• menggunakan alat (ukur, potong, tulis) 
• praktik ibadah 
• berceramah 
• membuat poster 
• membuat model (misal: kotak, silinder, kubus, segitiga, lingkaran) 
• menata pajangan 
• menata buku perpustakaan 
• membuat daftar pertanyaan untuk wawancara 
• melakukan wawancara 
• membuat denah 
• membuat catatan hasil penjelasan/hasil pengamatan 
• membaca kamus 
• mencari informasi dari ensiklopedi 
• melakukan musyawarah 
• mengunjungi dan menemukan alamat situs website 
• berorganisasi 
• mendiskusikan wacana dari media cetak/media elektronik 
• membuat cergam 
• membuat resensi buku 
• mengkritisi suatu artikel 
• mengkaji pola tulisan suatu artikel 
• menulis artikel ilmiah populer 
• membuat ensiklopedi 

(tambahkan kegiatan lain yang mengerahkan keterampilan berpikir 
danmengaplikasikan pengetuan yang sudah dimiliki siswa) 

Pengelolaan KBM 
•  Pengelolaan Tempat Belajar 
•  Pengelolaan Siswa 
•  Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran 
•  Pengelolaan Isi Pembelajaran 
•  Pengelolaan Sumber Belajar 

Pengelolaan Tempat Belajar 
•  Bergantung strategi yang akan digunakan dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 
•  Memperhatikan intensitas interaksi antarsiswa 
•  Yang dikelola: pajangan (hasil kerja siswa, gambar peta, diagram, model, benda 

asli, kumpulan puisi, karangan), meja kursi, perabot sekolah, sumber belajar 
Pengelolaan Siswa 

•  Siswa dikelola secara individual, berpasangan, berkelompok, seluruh kelas 
•  Hal yang perlu menjadi pertimbangan 
•  Jenis kegiatan 
•  Tujuan kegiatan 
•  Keterlibatan siswa 
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•  Waktu belajar 
•  Ketersediaan sarana/prasarana 
•  Karakteristik siswa 

Tabel Keberagaman Karakteristik Siswa 

Faktor Keberagaman Pengelolaan Siswa 
Isi(bycontent) • Siswa berpeluang mempelajari materi yang berbeda dalam 

sasaran kompetensi yang sama ataupun berbeda 
Minat dan motivasi (by 
interest) 

• Siswa berpeluang berkreasi sesuai dengan minat dan 
motivasi belajar baik dalam kompetensi yang sama 
maupun berbeda. Siswa termotivasi belajar secara mandiri 

Kecepatan tahapan 
belajar (by speed) 

• Siswa berpeluang belajar (bekerja) sesuai dengan 
kecepatan yang dimilikinya. Keberagaman bias pada 
kompetensi, isi, maupun kegiatan 

Tingkat kemampuan (by 
level) 

• Siswa berpeluang untuk mencapai kompetensi secara 
maksimal sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki 

Reaksi yang diberikan 
siswa (by respond) 

• Siswa berpeluang menunjukkan respon melalui 
presentasi/menyajikan hsl karyanya secara lisan, tertulis, 
benda kreasi, . . .  

Siklus cara berpikir (by 
circularsequence) 

• Siswa berpeluang menguasai kompetensi melalui cara-
cara, dan seleksi berdasarkan perspektif yang mereka pilih 

Waktu (by time) • Siswa berkemungkinan untuk memiliki perbedaan durasi 
untuk menguasi kompetensi tertentu 

Pendekatan 
pembelajaran (by 

 

• Siswa diberi perlakuan secara individual sesuai dengan 
keadaannya 

 

d. Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran 
Pertanyaan yang mendorong siswa berpikir dan berproduksi mengharap 

jawaban benar. Tujuan bertanya adalah menharapkan jawaban yang benar dan 
meransang siswa berpikir danberbuat dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat 
produktif, terbuka, dan imajinatif.  

 
Tabel Kategori Pertanyaan 

Kategori Pertanyaan Arti Contoh 
Terbuka Pertanyaanya memiliki lebih dari 

satu jawaban benar 
Mengapa ibukota Indonesia 
Jakarta? 

Tertutup Pertanyaanya memiliki hanya 
satu jawaban benar 

Apa nama ibukota Indonesia? 

Produktif Dapat dijawab melalui peng-
amatan, percobaan, penyelidikan 

Berapa halaman kertas 
diperlukan untuk menghabiskan 

Tidak Produktif Dapat dijawab hanya dengan 
melihat, tanpa melakukan 
pengamatan, percobaan, atau 
penyelidikan 

Apa nama benda ini? 
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Kategori Pertanyaan Arti Contoh 
Imajinatif dan 
interpretatif 

Jawabannya di luar benda/ 
gambar/kejadian yang diamati 

(Diperlihatkan gambar gadis 
termenung dipinggir laut). 
Diajukan pertanyaan, “Apa 
yang sedang dipikirkan gadis 

 Faktual Jawabannya dapat dilihat pada 
benda/kejadian yang diamati 

Apa yang dipakai gadis itu? 

e. Penyediaan umpan balik yang bermakna 
Umpan balik bukanlah pernyataan yang memotivasi siswa. Penilaian yang 

mendorong siswa melakukan unjuk kerja. Penilaian dilakukan secara alami dalam 
konteks pembelajaran. Modus/medium untuk menilai tidak cukup satu jenis. 

Tabel Umpan Balik Guru terhadap Perilaku Siswa 
Perilaku Siswa Umpan Balik dari guru 

• Pak/Bu apakah di Mars ada 
kehidupan? 

• Menurutmu bagaimana? 

• Di mars pasti ada kehidupan • Mengapa kamu berpendapat seperti itu? 
• Mengerjakan sesuatu berbeda 

dari biasanya 
• Meminta penjelasan, “Dapatkah kamu jelaskan, 

mengapa demikian? 
• Berargumentasi • Ini alasan yang saya tidak banyak tahu. Kamu telah 

meyakinkanku, bagaimana pendapat temanmu? 

1) Pengelolaan Isi Pembelajaran 
• Menyiapkan Silabus Pembelajaran 
• Kemungkinan pembelajaran tematik 

2) Pengelolaan Sumber Belajar 
• Pemanfaatan sumber daya sekolah 
• Pemanfaatan sumber daya lingkungan 

3) Strategi Pembelajaan 
• Siswa belajar secara aktif 
• Siswa membangun peta konsep 
• Siswa menggali informasi dr berbagai media 
• Siswa membandingkan dan mensintesiskan informasi 
• Siswa mengamati secara aktif 
• Siswa menganalisis peta sebab akibat 
• Siswa melakukan kerja praktik 

f. Mengapa Perlu PAKEM? 
1) Perlunya Belajar Aktif 

Melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran merupakan manifestasi 
dari belajar bagaimana belajar (learn how to learn). Keterlibatan mereka secara 
aktif dalam pembelajaran memberikan kesempatan yang luas kepada siswa 
untuk mengeksplorasi informasi, mengidentifikasi dan memecahkan masalah 
serta membangun sendiri konsep-konsep yang ingin dipelajarinya. Keseluruhan 
pengalaman belajar ini akan memberikan keterampilan kepada siswa bagaimana 
sesungguhnya belajar yang dapat menjadi bekal untuk menjadi pembelajar 
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seumur hidup. Pribadi yang mampu 
belajar terus menerus seperti inilah yang 
diharapkan mampu beradaptasi dengan 
berbagai pesatnya perkembangan jaman 
serta berkompetisi di era global.  

Alvin Toefler, salah seorang 
futurolog, menyatakan bahwa orang buta 
huruf pada saat ini bukanlah orang yang 
tidak bisa membaca melainkan orang 
yang tidak bisa belajar. Sebagai 
implikasinya, kemampuan belajar terus 
menerus atau menjadi manusia pembelajar seumur hidup merupakan keharusan 
jika kita ingin eksis di erainformasi. Hal inilah yang menjadi landasan mengapa 
pembelajaran yang aktif perludan penting bagi siswa. 

Aktivitas siswa secara berkelompok atau lebih tepatnya pembelajaran 
kooperatif diharapkan juga menumbuhkan siswa menjadi pribadi dan warga 

negara yang lebih toleran dan damai. Jika 
siswa terbiasa mengemukakan gagasan, 
toleran dan menghargai pendapat orang lain, 
diharapkan sikap dan perilaku tersebut dapat 
terus berkembang ketika mereka terjun di 
masyarakat kelak. Dengan demikian 
pembelajaran yang aktif juga ikut menyiapkan 
siswa menjadi warna negara yanglebih baik 
dan lebih demokratis 

2) Perlunya Pembelajaran yang Kreatif 
Kendati saat ini banyak dibutuhkan, kreativitas dan orang-orang yang 

kreatif masih saja belum banyak jumlahnya. Konon hal inilah yang menyebabkan 
bangsa Indonesia tidak banyak menghasilkan paten atau temuan. Mandulnya 
bangsa Indonesia dalam menghasilkan temuan-temuan baru tentu saja menjadi 
kendala untuk dapat bersaing dengan 
bangsa-bangsa yang lain didunia. Oleh 
karena itu penting bagi siswa untuk 
semenjak dini menghasilkan kreasi-kreasi 
atau belajar mengkreasi sesuatu. Guru 
PAKEM seyogyanya memberikan 
kesempatan yang luas kepada siswa 
untuk menghasilkan karya baik secara 
berkelompok maupun individual. 

Pengembangan kreativitas semenjak dini ini diharapkan juga membentuk 
karakter siswa menjadi pribadi-pribadi kreatif. Kelak ketika mereka dewasa 
kreativitas ini diharapkan dapat menjadi terobosan dan memecahkan berbagai 
masalah kehidupan di antaranya adalah menciptakan pekerjaan untuk dirinya 
sendiri. Konon banyaknya sarjana yang menjadi antrean pencari kerja 
disebabkan karena semenjak kecil mereka tidak terbiasa menciptakan sesuatu. 
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Kebiasaan belajar dengan menghapalkan dan meniru tidak banyak bermanfaat 
dalam kehidupan.  

3) Perlunya Pembelajaran yang Efektif 
Banyak bukti yang menunjukkan bahwa pendidikandi negara kita masih 

jauh tertinggal dari negara-negarayang lain. Salah satu bukti rendahnyaprestasi 
belajar siswa Indonesia dapat dicermati dari hasil Trens in International 
Mathematics and Science Study (TIMSS) yang dilaksanakan oleh IEA. Institusi 
ini membandingkan prestasi belajar matematikadan sains siswa Amerika Serikat 
dan siswa-siswa di negara yang lain. Hasil rerata untuk sekolah menengah, 
Indonesia berada pada urutan ke 36 dari45 negara yang diteliti. Skor rerata siswa 
Indonesia adalah 420, jauh di bawah rata-rata internasional 471 (National Center 
for Educational Statistics, Desember 2004).  

Dengan demikian isu peningkatan kualitas pembelajaran dan efektivitas 
pembelajaran memang perlu ditindak lanjuti di antaranya dengan 
menyelenggarakan pembelajaranyang efektif. Guru harus yakin bahwa ketika 
pembelajaran berakhir semua siswa telah menguasai indikator kompetensi dasar 
yang diharapkan. Melalui penilaian berbasis kelas informasi tentang penguasaan 
topik pembelajaran akan segera diketahui oleh guru dan informasi ini menjadi 
bekal untuk merefleksi pembelajaran yang lebihefektif pada masa berikutnya.  

4) Perlunya Pembelajaran yang Menyenangkan 
Riset tentang learning society atau masyarakat belajar menunjukkan 

bahwa perilaku belajar anggota masyarakat dipengaruhi oleh pengalaman belajar 
mereka ketika masih kecil. Mereka yang mengalami pembelajaran yang 
menyenangkan cenderung akan mengulanginya dan tumbuh menjadi pembelajar 
seumur hidup. Mereka yang mengalami suasana pembelajaran yang buruk dan 
guru-guru yang galak cenderung untuk tidak melanjutkan proses belajar. 
Berkaitan dengan hal ini pembelajaran perlu dikondisikan sedemikian rupa 
sehingga siswa belajar dengan asyik atau menyenangkan. Waktu yang 
diluangkan oleh siswa di bangku pelajaran juga terbilang panjang. Dalam kurun 
waktu tersebut diharapkan siswa tidak merasa terpenjara atau sekolah sebagai 
penjara yang penuh siksaan-siksaan psikologis. Karena dampaknya tentu tidak 
baik bagi perkembangan anak. Seyogyanya siswa bisa menghabiskan waktu 
sekolahnya dengan senang hati, enjoy dan menikmati berbagai pengalaman 
belajarnya. Untuk itulah guru perlu menciptakan suasana fisik dan psikologis 
sedemikian rupa sehingga siswa kerasan di sekolah. Pendek kata siswa juga 
berhak menikmati masa-masa sekolahnya dengan senang hati.  

5) Belajar dan Pembelajaran Bermakna 
Belajar pada hakikatnya merupakan proses perubahan di dalam 

kepribadian yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian. 
Perubahan ini bersifat menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu 
hasil dari latihan atau pengalaman.  

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi antaranak 
dengan anak, anak dengan sumber belajar dan anak dengan pendidik. Kegiatan 
pembelajaran ini akan menjadi bermakna bagi anak jika dilakukan dalam 
lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa zaman bagi anak. Proses belajar 
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bersifat individual dan kontekstual, 
artinya proses belajar terjadi dalam diri 
individu sesuai dengan perkembang-
annya dan lingkungannya.  

Belajar bermakna (meaningfull 
learning) merupakan suatu proses 
dikaitkannya informasi baru pada 
konsep-konsep relevan yang terdapat 
dalam struktur kognitif seseorang. 
Kebermaknaan belajar sebagai hasil 
dari peristiwa mengajar ditandai oleh terjadinya hubungan antara aspek-aspek, 
konsep-konsep, informasi atau situasi baru dengan komponen-komponen yang 
relevan di dalam struktur kognitif siswa. Proses belajar tidak sekadar menghafal 
konsep-konsep atau fakta-fakta belaka, tetapi merupakan kegiatan 
menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, 
sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah 
dilupakan. Dengan demikian, agar terjadi belajar bermakna maka guru harus 
selalu berusaha mengetahui dan menggali konsep-konsep yang telah dimiliki 
siswa dan membantu memadukannya secara harmonis konsep-konsep tersebut 
dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan.  

Dengan kata lain, belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami 
langsung apa yang dipelajarinya dengan mengaktifkan lebih banyak indera 
daripada hanya mendengarkan orang/guru menjelaskan. Hal yang Harus 
Diketahui dan Diperhatikan Guru dalam Melaksanakan PAKEM.  

Dalam dinyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dipahami dan 
diperhatikan guru dalam melaksanakan PAKEM. Hal-hal tersebut adalah sebagai 
berikut.  
• Memahami Sifat yang Dimiliki Anak 

Anak memiliki berbagai potensi dalam dirinya. Di antaranya rasa ingin 
tahudan berimajinasi. Dua hal ini adalah potensi yang harus dikembangkan 
ataudistimulasi melalui kegiatan belajar mengajar. Karena kedua hal tersebut 
adalah modal dasar bagi berkembangnya sikap berpikir kritis dan kreatif.  

Sikap berpikir kritis dan kreatif adalah kompetensi yang harus dimiliki 
olehsiswa. Seperti dikemukakan oleh Jhonson salah satu komponen dalam 
system pembelajaran yang ideal adalah berpikir kritis dan kratif. Artinya siswa 
dapatmenggunakan tingkat berpiki yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif 
(2002:24).  

Agar mampu berpikir kritis dan kreatif sifat rasa ingin tahu dan 
berimajinasi yang sudah dimiliki anak perlu dikembangkan. Untuk 
mengembangkan kedua sifat yang dimiliki anak tersebut secara optimal perlu 
diciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Suasana pembelajaran 
bermakna ditunjukkan di antaranya dengan kebiasaan guru untuk memuji anak 
karena hasil karyanya atau prestasinya. Kemajuan seperti apapun yang 
ditunjukkan oleh siswa perlu dihargai oleh guru. Kemudian kebiasaan guru 
mengajukan pertanyaan yang menantang atau yang bersifat terbuka juga 
langkah tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Tidak 
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kalah pentingnya adalah guru yangmendorong anak untuk melakukan 
percobaan juga merupakan siswa yang subur untuk mengembangkan 
kemampuan yang dimaksud.  

• Mengenal Anak Secara Perorangan 
Para siswa berasal dari lingkungan keluarga yang bervariasi dan 

memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam PAKEM perbedaan individual perlu 
diperhatikan dan harus tercermin dalam kegiatan pembelajaran. Semua anak 
dalam kelas tidak selalu mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda 
sesuai dengan kecepatan belajarnya. Anak-anak yang memiliki kemampuan 
lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu temannya yang lemah (tutor 
sebaya). Dengan mengenal kemampuan anak, kita dapat membantunya bila 
mendapat kesulitan sehingga anak tersebut belajar secara optimal. 

• Memanfaatkan Perilaku Anak dalam Pengorganisasian Belajar 
Sebagai makhluk sosial. Anak 

sejak kecil secara alami bermain ber-
pasangan atau berkelompok dalam 
bermain. Perilaku ini dapat 
dimanfaatkan dalam pengorgani-
sasian belajar. Dalam melakukan 
tugas atau membahas sesuatu, anak 
dapat bekerja, berpasangan atau 
dalam kelompok. Berdasarkan peng-
alaman, anak akan menyelesaikan 
tugas dengan baik bila mereka 
duduk berkelompok. Duduk seperti ini memudahkan mereka untuk berinteraksi 
dan bertukar pikiran. Namun demikian anak perlu juga menyelesaikan tugas 
secara perorangan agar bakat individunya berkembang.  

• Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif, dan Kemampuan 
Memecahkan Masalah 

Pada dasarnya hidup ini 
adalah memecahkan masalah. Hal 
tersebut memerlukan kemampuan 
berpikir kritis dan kreatif. Kritis 
untuk menganalisis masalah; dan 
kreatif untuk melahirkan alternatif 
pemecahan masalah. Kedua jenis 
berpikir tersebut kritis dan kreatif 
berasal dari rasa ingin tahu dan 

imajinasi yang keduannya ada pada diri anak sejak lahir. Oleh karena itu, 
tugas guru adalah mengembangkannya, antara lain dengan seringnya 
memberikan tugas atau mengajukan pertanyaan yang terbuka. Pertanyaan 
yang dimulai dengan kata-kata ”Apa yang terjadi jika...., lebih baik dari pada 
yang dimulai dengan kata-kata ”Apa, berapa. Kapan” yang umumnya tertutup 
hanya ada satu jawaban yang benar.  
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• Mengembangkan Ruang Kelas Sebagai Lingkungan Belajar yang Menarik 
Ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan 

dalam PAKEM. Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajangkan untuk memenuhi 
ruang kelas seperti itu. Selain itu, hasil pekerjaan yang diapajangkan 
diharapkan memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan 
inspirasi bagi siswalain. Yang dipajangkan dapat berupa hasil kerja 
perorangan, berpasangan, atau kelompok. Pajangan dapat berupa gambar, 
peta, diagram, model, benda asli, puisi, karangan dan sebagainya. Ruang 
kelas yang penuh dengan pajangan hasil pekerjaan siswa, dan ditata dengan 
baik dapat membantu guru dalam KBM karena dapat dijadikan rujukan ketika 
membahas suatu masalah.  

• Memanfaatkan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar 
Lingkungan (fisik, sosial atau budaya) merupakan sumber yang sangat 

kaya untuk bahan belajar anak. Lingkungan dapat berperan sebagai media 
belajar, tetapi juga sebagai objek kajian (sumber belajar). Penggunaan 
lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat anak merasa senang 
dalam belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak harus selalu 
keluar kelas. Bahan dari lingkungan dapat dibawa ke ruang kelas untuk 
menghemat biaya dan waktu. Pemanfaatan lingkungan dapat 
mengembangkan sejumlah keterampilan seperti mengamati (dengan seluruh 
indra), mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis, mengklasifikasikan, 
membuat trulisan, dan membuat gambar atau diagram.  

 

• Memberikan Umpan Balik yang Baik untuk Meningkatkan Kegiatan 
Belajar 

Mutu hasil belajar akan meningkat bila terjadi interaksi dalam belaja. 
Pemberian umpan balik dari guru kepada siswa merupakan salah satu bentuk 
interaksi antara guru dan siswa. Umpan balik hendaknya lebih mengungkap 
kekuatan dari pada kelemahan siswa. Selain itu cara memberika umpan balik 
pun harus secara santun. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih percaya dirim 
dalam menghadapi tugas-tugas belajar selanjutnya. Guru harus konsisten 
memeriksa hasil pekerjaan siswa dan memberikkan komentar dan cacatatan. 
Catatan guru berkaitan dengan pekerjaan siswa lebih bermakna bagi 
pengembangan diri siswa darihanya sekedar angka 

• Membedakan antara Aktif Fisik dan Aktif Mental 
Banyak guru yang sudah merasa puas bila menyaksikan para siswa 

kelihatansibuk bekerja dan bergerak. Apalagi jika bangku dan meja diatur 
berkelompok serta siswa duduk saling berhadapan. Keadaan tersebut 
bukanlah ciri yangsebenarnya dari PAKEM. Aktif mental lebih diinginkan 
daripada aktif fisik. Sering bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, dan 
mengungkapkan gagasan merupakan tanda-tanda aktif mental. 
Berkembangnya aktif mental adalah tumbuhnya perasaan tidak takut baik takut 
ditertawakan, takut disepelekan, atau takut dimarahi jika salah. Oleh karena 
itu, guru hendaknya menghilangkan penyebab rasa takut tersebut, baik yang 
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datang dari guru itu sendiri maupun dari temannya. Berkembangnya rasa takut 
sangat bertentangan dengan PAKEM.  

g. Bagaimana Pelaksanaan PAKEM 
1) Pengantar 

Setelah peserta memahami pengertian dan gambaran tentang PAKEM 
pada unit 3, peserta dituntut membuktikan pemahaman itu melalui pembuatan 
persiapan PAKEM dan melaksanakannya baik mengajar terhadap teman 
(simulasi) maupun terhadap siswa (praktik mengajar). Hal ini perlu dilakukan 
agar penghayatan tentang PAKEM menjadi lebih baik. Peserta juga perlu 
memperoleh pengalaman terutama tentang hambatan yang dihadapi dalam 
melaksanakan PAKEM. Dengan demikian, sebagai calon fasilitator, mereka lebih 
siap untuk menyajikan PAKEM kepada peserta pelatihan selanjutnya. Contoh-
contoh pembelajaran PAKEM untuk masing-masing mata pelajaran terdapat 
pada lampiran tersendiri. Contoh tersebut dapat digunakan dalam perencanaan 
pembelajaran PAKEM.  
a) Tujuan Pembelajaran 

(1) Standar kompetensi 
Setelah mempelajari materi ini diharapkan memahami tentang hakikat 
PAKEM, dan mampu melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan 
PAKEM 

(2) Kompetensi Dasar 
Mampu merancang dan melaksanakan PAKEM 

(3) Tujuan 
• Setelah mengikuti pertemuan ini peserta mampu: 
• Membuat persiapan pembelajaran yang menerapkan PAKEM 
• Melakukan Simulasi 
• Melakukan evaluasi dan produk mengajar 

b) Langkah Kegiatan 
Secara diagramatik, langkah pembelajaran dalam pertemuan ini 

digambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar Langkah Pembelajaran PAKEM 
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(1) Modeling PAKEM ( 30 menit) 
Peserta dikelompokkan dalam kelompok mata pelajaran. Fasilitator 

melakukan pemodelan PAKEM di depan kelompok tersebut. Setiap 
kelompok mengamati pemodelan sesuai dengan kelompoknya.  

Langkah-langkah: 
Memilih skenario yang sudah tersedia, menyiapkan alat-alat, kemudian 
mempraktikkan cara mengajar yang PAKEM sesuai dengan skenario yang 
sudah dipilihnya. Dalam modeling, fasilitator menjadi guru sedangkan 
peserta menjadi siswa/ pengamat. Modeling sebaiknya disesuaikan 
dengan level peserta, hal ini untuk menghindari ketidakseriusan.  

(2) Diskusi Kelompok (30 menit) 
Peserta mendiskusikan hasil pengamatan mereka terhadap 

modeling.  

Langkah-langkah: 
Peserta mendapatkan skenario mengajar yang dipilih oleh fasilitator pada 
saat modeling; Peserta mendiskusikan struktur skenario dan 
pelaksanaannya (langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar, 
manajemen kelas, pajangan dan kompetensi) Diskusi didampingi oleh 
fasilitator yang menjadimodel pada kelompok itu.  

Kerja Kelompok 
(3) Membuat Persiapan Simulasi PAKEM (60 menit) 

Peserta diberi contoh RP yang dapat diambil dari buku ”bestpractice” atau 
contoh-contoh RP yang lain. Dalam kelompok yang terdiri dari anggota 
kelompok 3-5 orang, peserta mendiskusikan RP yang bernuansa PAKEM 
tersebut. Kemudian RP disimulasikan di depan peserta lain. Selanjutnya 
peserta memperbaiki RP berdasarkan masukan yang ada. RP ini akan 
dipraktikkan di depan siswa di pertemuan berikutnya.  
Langkah selanjutnya, peserta menyiapan alat bantu belajar/mengajar, 
lembar kerja, bahan ajar, bahan bacaan (jika diperlukan). Peserta dapat 
menyesuaikan contoh PAKEM dengan keadaan setempat dan membuat 
perbaikan kalau mereka mempunyai ideyang lebih baik.  

(4) Simulasi Mengajar (120 menit) 
Pelaksanaan simulasi dilakukan dengan cara salah satu peserta menjadi 
guru di depan peserta lain yang ada dalam kelompoknya. Simulasi dapat 
pula dilakukan dengan cara salah satu peserta dari satu kelompok 
melakukan simulasi di depan kelompok yang lain.  

Langkah-langkah: 
Pada jam yang sama setiap kelompok menampilkan salah satupeserta 
untuk melakukan simulasi. Setelah itu peserta lain jugamelakukan hal yang 
sama. Simulasi juga dapat dilaksanakan oleh anggota dari kelompok 
tertentu di depan kelompok yang lain. (Simulasi tidak perlu sampai tamat: 
30–45 menit mungkin cukup. Ingatkan peserta/pengamat agar mengamati 
proses simulasi terutama dari segi sejauh mana pembelajarannya sesuai 
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dengan ciri-ciri PAKEM). Fasilitator mengamati pelaksanaan semua 
simulasi sesuai dengan mata pelajaran yang telah dimodelkannya.  

(5) Diskusi Kelompok: Hasil Simulasi (30 menit) 
Langkah-langkah: 
Peserta yang melakukan simulasi mengungkapkan keberhasilan dan 
hambatan yang dirasakannya selama simulasi (5 menit); Peserta lain 
memberikan komentar terutama dari segi sejauhmana PEMBELAJARAN 
dalam simulasi memenuhi karakteristik PAKEM dan alternatif mengatasi 
hambatan yang dirasakan oleh simulator. (Kelompok pelaku simulasi 
hendaknya mencatat komentar untuk bahan pertimbangan dalam 
menyempurnakan persiapan, lembar kerja, dan sebagainya).  

(6) Perbaikan Persiapan PAKEM (120 menit) 
Langkah-langkah: 
Masing-masing kelompok memperbaiki persiapan, lembar kerja, dan 
bahan belajar lain yang dirancangnya dengan mempertimbangkan 
komentar dan masukan pada diskusi sebelumnya. Hasil perbaikan ini akan 
digunakan dalam praktik mengajar dengan siswa sesungguhnya. Semua 
peserta harus ikut membuat persiapan dan siap pula untuk 
mempraktikkannya.  
(Fasilitator hendaknya mengingatkan agar tiap kelompok benar-benar siap 
dengan persiapan, LK, dan sebagainya yang telah diperbaiki sehingga 
setelah kegiatan ini peserta berkonsentrasi pada pelaksanaan praktik 
mengajar, tidak lagi pada masalah persiapan).  

(7) Diskusi Kelompok: Proses Mengajar (180 menit) 
Kelompok mengkaji pelaksanaan praktik, sejauh mana PEMBELAJARAN 
memenuhi karateristik PAKEM. Diskusi terfokus pada kualitas tugas, 
perintah yang diberikan oleh guru; kegiatanyang dilakukan oleh siswa 
berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hambatan yang dialami pada 
saat mengajar, serta alternatif pemecahannya. Hasil diskusi dipajangkan 
dan menjadi bahan diskusikelompok lain.  

c) Uraian Materi 
Bagaimana Pelaksanaan PAKEM 
Gambaran pelaksanaan PAKEM diperlihatkan dengan berbagai kegiatan yang 
terjadi selama KBM. Berdasarkan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam 
melaksanakan PAKEM yang telah diuraikan di atas, maka kegiatan 
pembelajaran yang dilaksanakan guru harus sesuai dengan kemampuan 
tersebut. Adapun contoh-contoh kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan 
kemampuan tersebut akan diuraikan berikut ini. Gambaran penerapan 
PAKEM tersebut dapat ditinjau berdasarkan beberapa komponen 
pembelajaran 
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Tabel Penerapan PAKEM 
Komponen 

Pembelajaran 
Hal Baru yang Berbeda dengan Kebiasaan 

Pembelajaran Selama Ini 
Guru merancang dan 
mengelola KBM yang 
mendorong siswa untuk 
berperan aktif dalam 
pembelajaran 

Guru melaksanakan KBM dalam kegiatan yang 
beragam, misalnya: 
• Percobaan 
• Diskusi kelompok 
• Memecahkan masalah 
• Mencari informasi 
• Menulis laporan/cerita/puisi 
• Berkunjung keluar kelas.  

Guru menggunakan alat 
bantu dan sumber 
belajar yang beragam 

Sesusai mata pelajaran, guru menggunakan misal: 
• Alat yang tersedia atau yang dibuat sendiri 
• Gambar 
• Studi kasus 
• Nara sumber 
• Lingkungan 

Guru memberi 
kesempatan kepada 
siswa untuk 
mengembangkan 
keterampilan.  

Siswa: 
• Melakukan percobaan, pengamatan, atau 

wawancara 
• Mengumpulkan data/jawaban dan mengolahnya 

sendiri 
• Menarik kesimpulan 
• Memecahkan masalah, mencari rumus sendiri 
• Menulis laporan/hasil karya lain dengan kata-

kata sendiri 
Guru memberi kesem-
patan kepada siswa 
untuk mengungkapkan 
gagasannya sendiri 
secara lisan atau tulisan.  

Melalui: 
• Diskusi 
• Lebih banyak pertanyaan terbuka 
• Hasil karya yang merupakan pemikiran anak 

sendiri 
Guru menyesuaikan 
bahan dan kegiatan 
belajar dengan 
kemampuan siswa.  

• Siswa dikelompokkan sesuai dengan 
kemampuan (untuk kegiatan tertentu) 

• Bahan pelajaran disesuaikan dengan 
kemampuan kelompok tersebut 

• Tugas perbaikan atau pengayaan diberikan 
Guru mengaitkan 
pembelajaran dengan 
pengalaman siswa 
sehari-hari.  

• Siswa menceritakan atau memanfaatkan 
pengalamannya sendiri.  

• Siswa menerapkan hal yang dipelajari dalam 
kegiatan sehari-hari 

Menilai pembelajaran 
dan kemajuan belajar 
siswa secara terus 
menerus.  

• Guru memantau kerja siswa 
• Guru memberikan umpan balik 
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h. Implikasi PAKEM 
Dalam implementasi pembelajaran PAKEM di sekolah mempunyai berbagai 

implikasi yang mencakup: 
1) Implikasi bagi guru 

Pembelajaran aktif, kretaif, efektif, dan menyenangkan memerlukan 
guruyang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan/pengalaman belajar bagi anak, 
juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya 
agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan dan utuh. 
Sebaliknya pembelajaran yang berpusat pada guru harus dihindari. Adapun ciri-
ciri pembelajaran yang berpusat pada guru adalah menggunakan buku paket, 
jawaban harus sama dengan guru, guru mendiktekan apa yang harus dilakukan, 
guru memberi contoh, ceramah, hafalan. Dampak dari pembelajaran 
yangberpusat pada guru adalah siswa menjadi mahluk yang individualis, motivasi 
belajar siswa turun, siswa kurang dapat bekerja sama, siswa pasif, guru kurang 
kreatif.  

2) Implikasi bagi siswa 
Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam 

pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, 
kelompok kecil ataupun klasikal.  

Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara 
aktif misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, 
danpemecahan masalah.  

3) Implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar dan media 
a) PAKEM pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara 

individualmaupun kelompok untuk aktif mencari, menggali dan menemukan 
konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam 
pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar.  

b) Pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang 
sifatnya didisain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran 
(by design), maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang 
dapatdimanfaatkan (by utilization).  

c) Pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembel-
ajaran yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami 
konsep-konsep yang abstrak.  

d) Penerapan pembelajaran tematik di sekolah masih dapat menggunakan buku 
ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran dan 
dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang memuat 
bahan ajar yang terintegrasi 

4) Implikasi terhadap Pengaturan ruangan 
Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan perlu melakukan pengaturan ruang agar suasana belajar 
menyenangkan. Pengaturan ruang tersebut meliputi: 
a) Ruang perlu ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan.  
b) Susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan 

keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung 
c) Peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat duduk di tikar/karpet 
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d) Kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas 
maupun di luar kelas 

e) Dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik 
dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

f) Alat, sarana dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan 
peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali.  

5) Implikasi terhadap Pemilihan Metode 
Sesuai dengan karakteristik pembelajaran PAKEM, maka dalam 

pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan 
menggunakan multi metode. Misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, 
demonstrasi, bercakap-cakap.  
a) Penerapan PAKEM dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

Guru merancang dan mengelola KBM yang mendorong siswa untuk berperan 
aktif dalam pembelajaran. Adapun hal baru yang berbeda dengan kebiasaan 
pembelajaran selama ini adalah guru melaksanakan KBM dalam kegiatan 
yang beragam, misalnya percobaan, diskusi kelompok menulis laporan, 
berkunjung keluar kelas. Dengan menerapkan PAKEM guru diharapkan 
menggunakan metode yang bervariasi. Penggunaan setiap metode mengarah 
pada keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan berbahasa.  

b) Alat Bantu dan Sumber Belar 
Guru menggunakan alat bantu dan sumber belajar yang beragam. 
Sesuaimata pelajaran, guru menggunakan, misal alat yang tersedia atau yang 
dibuat sendiri, gambar, studi kasus, nara sumber, dan lingkungan.  

c) Metode Pembelajaran 
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 
keterampilan. Siswa dapat dapat melakukan percobaan, pengamatan, atau 
wawancara. Mengumpulkan data/jawaban dan mengolahnya sendiri, menarik 
kesimpulan, memecahkan masalah, mencari rumus sendiri, menulis 
laporan/hasil karya lain dengan kata-kata sendiri.  

d) Pengalaman Belajar 
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya 
sendiri secara lisan atau tulisan. Melalui diskusi, lebih banyak pertanyaan 
terbuka, hasil karya merupakan pemikiran anak sendiri.  

e) Pemilihan Bahan Ajar 
Guru menyesuaikan bahan dan kegiatan belajar dengan kemampuan siswa. 
Siswa dikelompokkan sesuai kemampuan (untuk kegiatan tertentu), bahan 
pelajaran disesuaikan dengan kemampuan kelompok tersebut, tugas 
perbaikan atau pengayaan diberikan.  

f) Pendekatan Pembelajararan Kontekstual 
Prinsip pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran bermakna. 
(meaningful learning). Salah satu ciri pembelajaran bermakna adalah 
pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran dirasakan terkait dengan 
kehidupan nyata dan siswa memahami manfaat dari pembelajaran yang 
dilaksanakannya dan siswa merasakan penting untuk belajar demi 
kehidupannya di masa depan. (Kratf, 2000: 33). Impelementasi dalam 
kegiatan pebelajaran terlihat melalui guru mengaitkan KBM dengan 
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pengalaman siswa sehari-hari. Guru dapat meminta siswa menceritakan atau 
memanfaatkan pengalamannya sendiri. Diharapkan siswa dapat menerapkan 
hal yang dipelajari dalam kegiatan sehari-hari.  

g) Penilaian atau Evaluasi 
Menilai KBM dan kemajuan belajar siswa secara terus menerus. Guru 
memantau kerja siswa dan guru memberikan umpan balik. Penilaian harus 
dilakukan secara otentik dengan menggunakan instrumen penilain yang 
bervariasi (Kratf, 2000:33) 

Tabel Lembar Observasi PAKEM 
Aspek Uraian/Temuan 

Bagaimana bentuk tugas yang diberikan?  

Apa yang dikerjakan siswa untuk 
melakukan tugas tersebut? 

 

Kemampuan apa yang dikembangkan 
melalui tugas tersebut? 

 

Bagaimana bentuk pertanyaan yang 
diberikan dalam tugas? 

 

Jenis pertanyaan apa saja yang diajukan 
guru kepada siswa dalam pembelajaran? 

 

Sejauh mana guru memperhatikan 
perbedaan siswa? 

 

Apa yang dilakukan oleh siswa selama 
mengerjakan tugas? 

 

Sejauh mana siswa diberi kesempatan 
untuk menanggapi kegiatan belajar yang 
telah dilakukan? 

 

Apa yang dilakukan siswa pada saat 
belajar kelompok, individu, berpasangan, 
atau klasikal? 

 

Pada saat ada kerja kelompok, berapa 
jumlah anggota kelompok? 

 

Apakah semua siswa terlibat dalam 
kegiatan kelompok? 

 

Apa yang dilakukan guru selama anak 
mengerjakan tugas? 

 

 
Indikator Monev PAKEM 
Guru 
• Guru lebih banyak memberi kesempatan anak untuk bekerja (menemukan 

sendiri, mengungkapkan pendapat dsb. ); 
• Guru menciptakan pembelajaran yang menantang; 
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• Guru mempergunakan berbagai media, metode, dan sumber belajar, 
termasuk sumber belajar dan bahan dari lingkungan; 

• Guru memberikan tugas dan bantuan yang berbeda sesuai dengan 
kemampuan siswa; 

• Guru mengelola kelas secara fleksibel (individu, kelompok, pasangan) 
sesuai tugas yang diberikan untuk melibatkan siswa secara aktif dalam 
pembelajaran.  

Siswa 
• Siswa tidak takut bertanya; 
• Ada interaksi antara siswa untuk membahas dan memecahkan masalah; 
• Siswa aktif bekerja; 
• Siswa dapat mengungkapkan dengan kata-kata sendiri; 
• Siswa melakukan kegiatan baca mandiri; 
• Siswa melakukan kegiatan proyek (teknologi sederhana, menulisbiograpi 

tokoh).  

Kelas 
• Ada pajangan yang merupakan hasil karya siswa; 
• Pajangan dimanfaatkan sebagai sumber belajar; 
• Penataan tempat duduk memudahkan interaksi guru dengan siswa, siswa 

dan siswa; 
• Ada penataan sumber belajar (alat bantu belajar, poster, buku) yang 

dimanfaatkan siswa.  

i. Desain Pembelajaran PAKEM 
1) Pengantar 

Beberapa orang memandang bahwa PAKEM sama dengan kerja 
kelompok. Jika dalam suatu kelas sedang berlangsung pembelajaran dan di sana 
siswa tetap duduk seperti orang menonton bioskop, semua menghadap ke 
depan, duduk berdua dengan satu bangku, maka dengan mudah dan cepat 
dikatakan kelas itu tidak PAKEM.  

Akan tetapi sebaliknya, jika di suatu kelas siswa sedang duduk 
berkelompok, walau mereka hanya duduk dalam kelompok, tetapi tidak semua 
siswa bekerja, maka dengan mudah kita mengatakan kelas itu PAKEM.  

Seharusnya menilai PAKEM tidaknya suatu pembelajaran tidak cukup 
hanya dengan melihat pengaturan tempat duduk siswa, tetapi harus diperhatikan 
pula intensitas keterlibatan siswa dalam belajar.  

Usaha-usaha yang menawarkan sebuah pembaharuan, termasuk 
penerapan PAKEM di kelas, biasanya akan menemui masalah. Beberapa 
masalah yang masih sering ditemukan baik dalam pelatihan maupun dalam 
penerapan PAKEM di kelas dapat dilihat di bawah ini.  

Beberapa isu-isu penerapan PAKEM di kelas adalah sebagai berikut: 
a) Guru belum memperoleh kesempatan menyaksikan pembelajaran PAKEM 

yangbaik; 
b) Guru belum memiliki referensi (buku, video, dll) tentang pembelajaran PAKEM 

yang baik; 
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c) Tugas yang diberikan guru kepada siswa masih bersifat tertutup dan banyak 
pengisianlembar kerja (LK) yang kurang baik; 

d) Pembelajaran belum memberikan tantangan sesuai kemampuan siswa 
e) Pembelajaran hanya mengajarkan satu indikator dengan satu aktivitas; 
f) Perbedaaan individual siswa belum diperhatikan termasuk laki-laki/ 

perempuan, pintar/kurang pintar, sosial ekonomi tinggi/rendah; 
g) Pengelolaan siswa kurang sesuai dengan kegiatan; 
h) Guru merasa khawatir untuk melaksanakan PAKEM di kelas 6 dan 9; 
i) Pajangan cenderung menampilkan semua apa yang dikerjakan siswa dengan 

hasil yang seragam; 
Berbagai kendala selalu ada, akan tetapi dukungan pun tak kurang banyak 

dalammenerapkan PAKEM. Berbagai pelatihan telah diikuti dan para guru telah 
melakukannya di kelas masing-masing.  

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan mutu pelaksanaan PAKEM, pada 
modulini dibahas dan dikaji secara berurutan: 1). telaah PAKEM, 2). teknik 
bertanya, 3). pengorganisasian kelas, 4). pembelajaran kooperatif, dan 5). 
pengembangan idepembelajaran 

2) Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti modul ini, diharapkan peserta: 

• Mampu menidentifikasi sifat-sifat PAKEM tertentu dalam pembelajaranyang 
dilaksanakan 

• Mampu mengidentifikasi jenis pertanyaan yang efektif 
• Mampu mengorganisasikan kelas sesuai dengan tugas pembelajaran 
• Mampu mengembangkan ide pembelajaran 

3) Langkah Kegiatan 
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4) Uraian Materi 

PELAKSANAAN PAKEM BAGI GURU 

1. Identifikasi Kesulitan Belajar 
a) Pengantar 

Tugas utama seorang guru adalah membuat perencanaan, 
melaksanakan dan dilaksanakan. Dalam proses pelaksanaan rencana 
yang telah disusun, guru sering mengalami kendala dan permasalahan 
sehingga kompetensi yang telah ditetapkan di masing-masing mata 
pelajaran tidak mencapai hasil yang maksimal.  

Faktor yang berasal dari luar diri guru dan memegang pengaruh 
penting terhadap pencapaian kompetensi adalah peserta didik. 
Keberadaan peserta didik, tingkat kecerdasan, motivasi belajar, dan 
lainnya berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah pembelajaran.  

b) Tujuan 
Tujuan identifikasi Belajar diharapkan guru dapat: 

1) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pembelajaran pada 
setiap mata pelajaran 

2) Menemukan kemungkinan masalah dalam pembelajaran pada setiap 
mata pelajaran 

3) Menemukan solusi/pemecahan dalam pembelajaran pada setiap mata 
pelajaran 

c) Cara Mengatasi Kesulitan Belajar 
Kesulitan belajar seringkali diartikan sebagai gangguan yang terlihat 

pada kesulitan dalam menguasai dan kemampuan memahami kompetensi 
dasar yang diajarkan. Kesulitan belajar dapat berhubungan dengan 
perkembangan peserta didik seperti gangguan motorik dan persepsi, 
kesulitan belajar bahasa dan komunikasi, kesulitan belajar dalam 
penyesuaian perilaku sosial atau berhubungan dengan kemampuan 
akademik seperti kegagalan dalam penguasaan keterampilan membaca, 
menulis, berhitung, dan kompetensi lainnya.  

Sementara ini yang sering terjadi, tinjauan terhadap kesulitan belajar 
peserta didik lebih banyak dibebankan kepada peserta didik. Mereka 
dianggap kurang serius dalam belajar, kemampuan intelegensinya rendah, 
bimbingan orang tua kurang dan masih banyak alasan serupa lainnya. 
Padahal dalam pembelajaran banyak unsur yang terkait dan 
mempengaruhi kualitas hasil belajar. Dalam konteks korelasi antara input-
process-out put bisa kita lihat multi unsur yang memberikan andilhasil 
belajar. Input berupa raw input (peserta didik), inviromental input 
(lingkungan), dan instrumental input (kurikulum). Pada proses kita dapat 
melihat perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, maupun 
sistem penilaian yang dikembangkan. Input dan proses tersebut 
akanmewarnai hasil belajar peserta didik berupa out put dan out come. 
Oleh karena itu, tidaklah adil apabila hasil belajar yang rendah hanya 
dibebankankepada peserta didik dikarenakan pembelajaran bersifat 
kompleks.  
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Adi Gunawan dalam Born to Be a Genius (2003) menyatakan bahwa 
factor dominan yang menentukan keberhasilan proses belajar adalah 
dengan mengenal dan memahami bahwa setiap individu adalah unik 
dengan gaya belajar yang berbeda satu dengan lainnya. Tidak ada gaya 
belajar yang lebih unggul dari gaya belajar lainnya. Semua sama uniknya 
dan semua sama berharganya. Kesulitan yang timbul selama ini lebih 
disebabkan oleh gaya mengajar yang tidak sesuai dengan gaya belajar. 
Dan yang lebih parah lagi adalah kalau anak sendiri tidak mengenal gaya 
belajar mereka.  

Kenyataan lapangan yang mendukung pendapat di atas adalah 
guruyang cenderung menggunakan satu cara saja dalam mengajar yaitu 
gaya visual. Guru mengajar dengan menggunakan media papan tulis dan 
buku (visual). Murid belajar dengan buku dengan kegiatan mencatat, 
mengerjakan tugas, dan mengerjakan tes juga secara tertulis (visual).  

Banyak pakar psikologi yang berpendapat bahwa panca indera 
merupakan pintu gerbang masuknya ilmu pengetahuan ke otak kita. Setiap 
peserta didik bersifat unik yang berbeda satu dengan lainnya, ketajaman 
panca indera mereka juga berbeda. Hal ini membentuk gaya belajar yang 
berbeda antara peserta didik yang satu dengan lainnya. Ada lima gaya 
belajar yang berbeda di ataranya visual (penglihatan), auditori 
(pendengaran), tactile/kinestetik (perabaan/gerakan), olfactori (penciuman), 
dan gustatory (pengecapan). Dari kelima gaya belajar itu, ada tiga gaya 
belajar yangdominan dan paling sering digunakan yaitu gaya belajar visual, 
auditori, dan kinestetik.  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kualitas belajar peserta 
didik dipengaruhi oleh unsur internal dan eksternal. Unsur eksternal berupa 
materi yang dipelajari, cara pembelajaran guru, media yang digunakan 
lingkungan belajar, dan lainnya. Sedangkan faktor internal berkaitan 
dengan kemampuan diri seperti tingkat kecerdasan, bakat dan minat, 
ketajaman panca indera yang membentuk gaya belajarnya, kemampuan 
mengolah informasi yang diterima, berimajinasi, dan sebagainya. Secara 
praktis kita dapat mempelajari kelemahan pelaksanaan pembelajaran yang 
dilakukan dengan cara melakukan analisis diri terhadap perencanaan, 
proses, maupun lingkungan belajar.  

Berikut disajikan contoh tabel analisis diri terhadap proses 
pembelajaran yang selama ini dilakukan.  
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Tabel Contoh Analisis Diri Terhadap Proses Pembelajaran 

 
Aspek 

 
Indikator 

Hasil Refleksi 
Diri*) 

Ya Tidak 
Pengelolaan 
Kelas 

Pengelolaan peserta didik bervariasi, 
seperti klasikal, kelompok, berpasangan, 
individu, dsb) dan sesuai materi 
pelajaran.  

  

Pengelolaan kegiatan belajar peserta 
didik bervariasi, seperti wawancara, 
pengamatan, penelitian, bermain peran, 
dalam kelas, luar kelas, dan sesuai materi 
pelajaran.  

  

Guru menerapkan metode pembelajaran 
yang bervariasi dan sesuai dengan 
karakteristik materi pembelajaran, situasi 
kondisi, dan peserta didik.  

  

Guru menggunakan alat peraga dalam 
pembelajaran dan alatnya cukup jelas 
untuk dilihat oleh seluruh peserta didik.  

  

Pada saat berdiskusi, peserta didik saling 
mendengarkan ketika ada yang berbicara/ 
berpendapat.  

  

Bantuan atau intervensi guru kepada 
peserta didik selalu bersifat memancing 
peserta didik untuk berpikir, misal dengan 
mengajukan pertanyaan (dalam batas 
kemampuannya) 

  

Berbagai hasil karya peserta didik yang 
bervariasi dipajang di kelas.  

  

Perilaku peserta didik yang tidak disiplin/ 
sesuai dengan kesepakatan kelas diberi 
konsekuensi logis 

  

Semua/hampir semua (di atas 90%) 
pesertadidik menunjukkan disiplin dan 
perilaku positif sesuai kesepakatan kelas 

  

Komunikasi dan 
Interaksi 

Guru mendorong peserta didik untuk 
bertanya, berpendapat, dan/atau 
mempertanyakangagasan guru/peserta 
didik lain.  

  

Banyak hasil karya para peserta didik 
dipajangkan dan ditata dengan rapi.  

  

Hasil karya peserta didik yang berupa 
tulisan merupakan kata-kata peserta didik 
sendiri dan sudah berkembang.  

  

Ada interaksi guru-peserta didik, peserta 
didik-peserta didik (multiarah).  
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Aspek 

 
Indikator 

Hasil Refleksi 
Diri*) 

Ya Tidak 
Peserta didik mengungkapkan gagasan 
dengan kata-kata sendiri, runtut, dan 
mengembangkannya.  

  

Peserta didik tidak takut bertanya, 
menjawab, atau menyatakan pendapat 
dengan tertib.  

  

Setiap proses pembelajaran bebas dari 
ancaman dan intimidasi 

  

Umpan Balik 
dan Penilaian 

Guru selalu memberikan umpan balik 
yang menantang (sesuai kebutuhan 
peserta didik) 

  

Guru memberikan umpan balik lisan dan 
tulisan secara individual.  

  

Guru menggunakan berbagai jenis 
penilaian (proses dan hasil) dan 
memanfaatkan hasilnya untuk kegiatan 
tindak lanjut.  

  

Setiap proses pembelajaran disertai 
dengan penghargaan dan pengakuan 
baik secara verbal maupun non-verbal 

  

Kualitas 
Pertanyaan dan 
Cara Guru 
Bertanya 

Pertanyaan yang diajukan guru (selalu) 
memancing peserta didik untuk 
membangun gagasannya sendiri.  

  

Guru mengajukan pertanyaan, 
menyediakan waktu tunggu, dan 
menunjuk siapa yang harus menjawab 
tanpa pilih kasih.  

  

Refleksi Guru selalu meminta peserta didik untuk 
melakukan refleksi setelah mempelajari 
suatu konsep/ keterampilan 

  

Keterlibatan 
Peserta didik 

Sebagian besar peserta didik (75 % atau 
lebih) aktif bekerja 

  

Peserta didik asyik berbuat/bekerja 
dengan penuh konsentrasi.  

  

Pemandirian 
peserta didik 

Ada program pengembangan kegiatan 
belajar mandiri peserta didik yang 
terencana dan dilaksanakan dengan baik.  

  

Peserta didik melakukan kegiatan 
membaca atau menulis atas keinginan 
sendiri.  

  

Peserta didik dapat menyelesaikan 
masalahnya sendiri dengan membaca, 
bertanya, mencoba/ mengamati.  
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Aspek 

 
Indikator 

Hasil Refleksi 
Diri*) 

Ya Tidak 
Sumber 
Belajar/Alat 
Bantu 

Guru menggunakan berbagai sumber 
belajar (termasuk lingkungan sekitar) dan 
terbaik dari yang ada serta 
penggunaannya sesuai dengan 
kompetensi yang dikembangkan.  

  

Guru membuat sendiri dan menggunakan 
alat bantu belajar sesuai dengan 
kompetensi yang dikembangkan.  

  

Guru menggunakan alat bantu murah 
atau mudah diperoleh di sekitar.  

  

Tersedia sudut baca/perpustakaan dan 
dimanfaatkan oleh guru dan seluruh 
peserta didik.  

  

Lembar kerja mendorong peserta didik 
untuk menemukan konsep/ 
gagasan/cara/rumus dan menerapkannya 
dalam konteks lain.  

  

Keterlibatan 
Peserta didik 

Sebagian besar peserta didik (atau lebih) 
aktif bekerja 

  

Peserta didik asyik berbuat/bekerja 
dengan penuh konsentrasi.  

  

Pembelajaran 
bebas dari 
perlakuan 
kekerasan 
(emosional, fisik, 
dan pelecehan 
seksual dan 
penelantaran) 

Setiap proses pembelajaran bebas dari 
perlakuan kekerasan (emosional, fisik, 
dan pelecehan seksual dan penelantaran) 

  

Semua/hampir semua peserta didik 
mengalami peningkatan kompetensi 
personal/sosial sesuai potensinya seperti 
bisa bekerjasama, bertoleransi, 
menyelesaikan konflik dengan sehat, 
bertanggung jawab, kepemimpinan, dsb 
dalam kegiatan di dalam/luar kelas 

  

Semua peserta didik mengalami 
peningkatan kepercayaan diri seperti 
terlihat dalam keberanian mengajukan 
pertanyaan, menjawab dan tampil ke 
depan, dll 

  

Identifikasi 
layanan khusus 
serta individual 

Selalu melakukan identifikasi kebutuhan 
khusus serta merancang dan 
melaksanakan PPI (program 
pembelajaran individual) sebagai respon 
adanya kebutuhan khusus 

  

 
2. Merencanakan Program Pembelajaran 

a) Pengantar 
Dalam praktik sehari-hari, banyak guru yang telah dilatih PAKEM 

memahami teori maupun contoh praktik, namun mereka sulit untuk kreatif 
menciptakan model-model pembelajaran lainnya yang memiliki 
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kemungkinan sama besar atau bahkan lebih baik dari apa yang telah 
dilakukan selama ini. Hal ini terlihat dari prosedur yang kurang sistematis 
dalam skenario pembelajaran, kurang bervariasinya bentuk hasil belajar 
peserta didik, kegiatan pengelolaan peserta didik/kelas yang monoton, dsb. 
Karakteristik anak yang unik, suka bermain, suka bergerak, punya rasa 
ingintahu, suka berimajinasi, suka bertanya, dan mencoba; hal ini 
membuka peluang bagi kita mengelola kegiatan belajar secara beragam 
tanpa meninggalkan tuntutan pencapaian kompetensi. Anak akan selalu 
menantikan dan merindukan kegiatan pembelajaran beikutnya karena 
setiap kegiatan yang dilakukan guru senantiasa menarik menyenangkan, 
menantang dan tidak membosankan.  

Melalui modul ini dicontohkan bagaimana menciptakan berbagai 
variasi model pembelajaran yang menarik, menantang, dan berfokus 
kepada pencapaian kompetensi.  

b) Tujuan 
Tujuan membuat program Pembelajaran: 

1) Membuat rancangan kegiatan yang menarik 
2) Menyusun tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, menentukan 

alat, sumber dan langkah-langkah pembelajaran yang bervariasi dengan 
kompetensi yang dikembangkan 

 
c) Cara Melaksanakan Program 

Pengembangan variasi pembelajaran identik dengan pengembangan 
kreativitas guru dalam menyusun rencana, melaksanakan, dan melakukan 
penilaianpembelajaran. Pada dasarnya kita terlahir dengan memiliki 
potensi rasa ingin tahu, kemampuan berimajinasi, dan fitrah bertuhan. 
Rasa ingin tahu dan kemampuanberimajinasi merupakan ‘modal dasar’ 
untuk berkembangnya kreativitas; fitrah bertuhan memungkinkan manusia 
beriman kepada Tuhan. Potensi rasa ingintahu dan kemampuan 
berimajinasi akan berkembang menjadi kreativitas apabila terus menerus 
berani ‘mencoba tanpa rasa takut bersalah’ sampai menemukan beberapa 
pola yang diyakini mampu menjadi langkah yang tepat dalam menyajikan 
pembelajaran.  

Sebagai gambaran sebelum melaksanakan program perlunya 
rancangan mencari alternatif kegiatan pembelajaran. Berikut ini salah satu 
contoh sebelum menyusun program pembelajaran: 
Bahasa Indonesia 

No. Kompetensi Dasar Alternatif 
Pembelajaran Kegiatan Inti 

1. Menyusun perca-
kapan tentang ber-
bagai topik dengan 
memperhatikan 
penggunaan ejaan.  

Benda 
berbicara 

 mendeskripsikan benda yang 
dipilih untuk menentukan peran 
dalam percakapan 

 menyusun percakapan dengan 
memperhatikan ejaan 

 melakukan percakapan 
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No. Kompetensi Dasar Alternatif 
Pembelajaran Kegiatan Inti 

Percakapan 
Rumpang 

• bermain melanjutkan kalimat 
percakapan yang belum selesai 
diawali dari satu kalimat 
kemudian dilanjutkan oleh 
teman yang lainnya.  

• melengkapi percakapan 
rumpang 

• menyusun percakapan dengan 
memperhatikan ejaan 

Menyusun 
Percakapan 
Acak 

 bermain acak kalimat tanya-
jawab 

 menyusun percakapan acak 
 menyusun contoh percakapan 

lainnya.  
 melakukan percakapan 

Alih Bentuk  Membaca prosa/cerita pendek.  
 mengubah prosa ke dalam 

bentuk percakapan (dialog).  
 melakukan percakapan/bermain 

peran 

Ilmu Pengetahuan Alam 
Mengembangkan variasi pembelajaran dengan berfokus kepada 
pengembangan keterampilan proses (mengamati, membandingkan, 
mengukur, mengklasifikasi, mengkomunikasi, menginferensi, membuat 
model, memprediksi, menyelidiki, menarik kesimpulan, dan sebagainya). 
Kegiatan pembelajaran dirancang dalam bentuk: 
a) Mengamati (diri sendiri, orang lain, model/ gambar, lingkungan, peristiwa 

dll) 
b) Wawancara 
c) Demonstrasi 
d) Penelitian 
e) Penyelidikan 
f) Studi pustaka, dll 

Matematika 
Mengembangkan lembar kerja yang bersifat penyelidikan, penemuan, dan 
pemecahan masalah; penggunaan alat bantu (kongkrit, semi kongkrit, 
semiabstrak, dan abstrak), dan sebagainya.  

Ilmu Pengetahuan Sosial 
Mengembangkan keterampilan sosial seperti menggali informasi 
(mengobservasi, membaca, bertanya, dsb), mengolah informasi dan 
mengambil keputusan dengan cerdas (dengan grafik, membandingkan, 
menemukan persamaan/perbedaan, dsb), memecahkan masalah secara 
arif dan kreatif, dsb. 
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d) Contoh Rencana Pembelajaran ( RPP ) 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Tema   : Lingkungan 
Kelas / Semester : VI (Enam) /1 (Satu) 
Hari / Tanggal  : 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1XPertemuan) 

 
1. Standar Kompetensi 
 Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalambentuk 

formulir, ringkasan, dialog, dan paragraf.  

2. Kompetensi Dasar 
 Menyusun percakapan tentang berbagai topik dengan memperhatikan 

pengunaan ejaan.  

3. Indikator 
a. Mendeskripsikan benda untuk menentukan peran dalam percakapan.  
b. Menyusun percakapan dengan memperhatikan penggunaan ejaan.  
c. Melakukan percakapan.  

4. Tujuan Pembelajaran 
a. Melalui diskusi, peserta didik dapat menentukan peran dalam percakapan 

dengan benar.  
b. Melalui diskusi, peserta didik dapat menyusun percakapan dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan dengan benar.  
c. Melalui latihan bercakap-cakap, peserta didik dapat melakukan percakapan 

dengan baik.  

5. Alat dan sumber bahan 
a. Alat: buah-buahan 
b. Sumber bahan: 

1) Silabus kelas VI 
2) Buku Bina Bahasa dan Sastra Indonesia –Erlangga 

6. Materi Pokok Pembelajaran 
 Kalimat percakapan 

7. Metode Pembelajaran 
a. Diskusi 
b. Bermain peran 

8. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan 

Pengorganisasian 
Kelas 

Peserta 
didik Waktu 

1 Kegiatan Awal 
a. Mengkondisikan peserta didik dengan bermain 

tebak-tebakan.  
b. Penjelasan tujuan pembelajaran 

 
K 
 

K 

 
2’ 
 

3’ 
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No. Kegiatan 

Pengorganisasian 
Kelas 

Peserta 
didik Waktu 

2 Kegiatan Inti 
a. Membentuk kelompok 
b. Wakil kelompok mengambil LK dan buah-buahan 
c. Diskusi kelompok menentukan peran 

dalampercakapan 
d. Diskusi kelompok membuat percakapan dari 

sekelompok benda 
e. Dalam kelompok berlatih memainkan peran 
f. Melakukan percakapan 
g. Menangggapi tampilan kelompok lain dalam 

melakukan percakapan 

 
K 
G 
 

G 
 

G 
 

K 
 

K 
K 

 
5’ 
2’ 
 

5’ 
 

15’ 
 

13’ 
 

10’ 
7’ 

3 Kegiatan akhir 
a. Memberi penguatan 
b. Memajang hasil karya peserta didik 

 
K 
 I 

 
5’ 
3’ 

9. Penilaian 
a. Bentuk : Proses 
 Teknik : Kinerja 
b. Bentuk : Produk 
 Teknik : Karya dua dimensi ( LK terlampir) 

 
      Surakarta, 10 Nopember 2009 

 
Mengetahui       Guru Kelas 
Kepala sekolah,  
 
 
 
 
 
 
NIP.  
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Lampiran-Lampiran 
 

LEMBAR KERJA 1 
( KELOMPOK ) 

 
Tema  :  
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kompetensi Dasar : 4.3 Menyusun percakapan tentang berbagai topik 

dengan memperhatikan pengunaan ejaan.  
Kelas / Semester : VI / 1 

 
 

Disediakan bermacam-macam buah.  

1. Tentukan peran masing-masing anggota dengan memilih salah satu buah! 

2. Seandainya benda-benda tersebut bisa berbicara seperti manusia, apa saja 
yang akan mereka bicarakan? 

3. Tuliskan percakapan tersebut di bawah ini! 
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  

 
Kelompok : ______________________ 
Anggota : 1.  ____________________ sebagai  __________________ 

  2. ____________________ sebagai  __________________ 
  3. ____________________ sebagai  __________________ 
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LEMBAR KERJA 2 
( Individu ) 

 
Tema    :  
Mata Pelajaran :  
Kompetensi Dasar :  
Kelas / Semester  :  
 
Disediakan wacana: 

 
 

Buatlah percakapan dari benda-benda tersebut ! 
 
Jawaban 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 
Nama : __________ 
Absen : __________ 
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LEMBAR PENILAIAN 
DISKUSI MENYUSUN PERCAKAPAN 

 

No. Nama 

Aspek yang Dinilai 

Nilai Kerja sama Aktivitas Menghargai 
Pendapat 

( 1-40 ) ( 1-30 ) ( 1-30) 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 
 

LEMBAR PENILAIAN 
HASIL KARYA DIDIK (KARYA DUA DIMENSI) 

 

No. Nama 
Aspek yang Dinilai 

Nilai Kelengkapan Kesesuaian Ejaan 
(4) (4) (2) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 

Kriteria Penilaian 
a. Kelengkapan  

Jika jawaban lengkap    4  
Jika jawaban hampir lengkap   3  
Jika jawaban setengah lengkap   2  
Jika jawaban kurang lengkap   1  
Jika peserta didik tidak menjawab  0 
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b. Kesesuaian 
Jika jawaban sesuai   4 
Jika jawaban hampir sesuai  3 
Jika jawaban setengah sesuai  2 
Jika jawaban kurang sesuai    1 
Jika peserta didik tidak menjawab  0 

c. Ejaan 
Jika ejaan seluruhnya benar   2 
Jika ejaan hampir seluruhnya benar 1, 5 
Jika ejaan setengah benar   1 
Jika ejaan hanya sedikit benar  0, 5 
Jika ejaan tidak ada yang benar  0 
 

3. Pengelolaan Kelas 
Selama pembelajaran konvensional, meja dan kursi diatur menghadap ke 
papan tulis dan“peserta didik” duduk berjajar. Dalam pembelajaran yang 
menggunakan pendekatan PAKEM pengaturan tempat duduk peserta didik 
disesuaikan dengan model pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru, 
misalnya pola tempat duduk berpasangan, pola tempat duduk dalam bentuk 
”U” akan memudahkan peserta didik berinteraksi dan melakukan aksi dalam 
proses pembelajaran. Sebaiknya guru selalu mendesain pola tempat duduk 
yang disesuaikan dengan skenario pembelajaran yang dirancang dalam RPP 

Contoh model tempat duduk 

 
Gambar Contoh Model Tempat Duduk 

 
4. Mengembangkan Keterampilan Bertanya 

1) Pengantar 
Umpan balik merupakan salah satu bagian penting suatu proses 
pembelajaran. Respon guru terhadap sikap dan perilaku peserta didik di 
awal, proses, dan akhir pembelajaran dapat menjadi pengembang pola 
pikir, sikap dan tindakan peserta didik ke arah yang lebih baik. 
Kemampuan guru memberikan umpan balik yang sesuai baik kuantitas 
maupun kualitas dapat meningkatkan perolehan belajar peserta didik.  
Pemahaman guru terhadap perilaku peserta didik dalam mengekspresikan 
hasil belajar menjadi pijakan kuat untuk memunculkan ”pertanyaan atau 
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tugas” lanjutan sebagai pengembangan kegiatan peserta didik. 
Pelaksanaan umpan balik dilakukan sebagai respon guru setelah 
mencermati sikap peserta didik terhadap penilaian dirinya maupun 
kepuasan terhadap hasil kerjanya. Oleh karena itu, perlu diciptakan 
kesesuaian antara penilaian diri peserta didik, persepsi guru, dan harapan 
agar hasil belajar mencapai kompetensi secara optimal.  
Modul ini memberikan gambaran bagaimana membantu peserta didik 
dalam proses belajar melalui pemberian umpan balik yang mampu 
memotivasi dan mengarahkan peserta didik untuk menghasilkan perolehan 
belajar yang optimal.  

2) Tujuan 
Tujuan Umpan Balik/Keterampilan Bertanya bagi guru dalam mengajar 
adalah 
a) Menggali potensi peserta didik sebelum pembelajaran dilaksanakan 
b) Meningkatkan kualitas pengembangan daya pikir, sikap, dan hasil 

belajar pesertadidik 
c) Melatih peserta didik berani mengemukakan pendapat 

3) Cara Mengembangkan 
Adi W. Gunawan (2003) dalam Genius Learning Strategy, menyatakan 
cara memberikan umpan balik yang benar sebagai berikut: 
a) Umpan balik harus bersifat korektif, guru dapat memberikan jawaban 

penjelasan, tidak hanya jawaban yang salah tetapi apa jawaban yang 
benar dan akurat serta bagaimana bisa mencapai jawaban yang benar 
tersebut. Yang terpenting adalahproses berpikir dibalik hasil jawaban 
yang salah maupun jawaban yang benar.  

b) Umpan balik harus diberikan pada waktu yang tepat, ajarkan materi 
yang inginanda ujikan setelah itu murid langsung diminta mengerjakan 
tes tanpa menunggujeda yang terlalu lama.  

c) Umpan balik harus spesifik dan mengacu pada satu kriteria tertentu, 
umpan balikdidasarkan pada satu level pengetahuan atau keahlian yang 
spesifik dengan cara membandingkan anak dengan dirinya sendiri 
bukan dengan rekan atau murid lainnya.  

d) Murid memberikan umpan balik untuk diri mereka sendiri, murid 
membuat catatan sendiri terhadap prestasi yang telah mereka capai dan 
melakukan pembandinganantara prestasi terdahulu dengan prestasi 
mereka saat ini.  

MODUL PLPG 2014 | MODEL-MODEL PEMBELAJARAN PAUD/TK 139 



 
Gambar Contoh Pemberian Bantuan dan Umpan Balik 

 
5. Alat/MediaSumber Belajar 

a) Pengantar 
Fungsi utama alat peraga adalah untuk membantu menanamkan atau 
mengembangkankonsep yang abstrak, agar peserta didik mampu 
memahami arti sebenarnya dari konseptersebut. Dengan melihat, meraba 
dan memanipulasi objek/alat peraga, peserta didikmemiliki pengalaman-
pengalaman nyata dalam kehidupan tentang arti suatu konsep 

b) Tujuan 
Ada beberapa tujuan penggunaan alat peraga/media pembelajaran, antara 
lain: 
1) Untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran 
2) Mempermudah pemahaman konsep 
3) Memberikan pengalaman yang efektif bagi peserta didik dengan 

berbagaikecerdasanyang berbeda.  
4) Memotivasi peserta didik untuk menyukai pelajaran yang diajarkan 
5) Memberikan kesempatan bagi peserta didik yang lamban berpikir 

untukmenyelesaikan tugas dan berhasil.  
6) Memperkaya program pembelajaran bagi peserta didik yang lebih 

pandai.  
7) Mempermudah abstraksi.  
8) Efisiensi waktu.  

c) Contoh Alat Peraga/Media Pelajaran 
• PKn (Untuk materi tentang ketertiban berlalu lintas) 
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Gambar Rambu-rambu lalu lintas 

6. Lembar Kerja 
a) Pengantar 

Lembar Kerja merupakan alat bantu pembelajaran agar peerta didik 
melakukan prosespembelajaran. Di samping itu juga Lembar Kerja 
merupakan alat atau petunjuk kegiatanyang akan dilakukan peserta didik 
dalam proses belajar mengajar. Lembar Kerja jugamerupakan petunjuk 
tertulis untuk membantu guru dalam memberi tugas kepadapeserta didik 
agar peserta didik dapat menemukan sendiri.  

b) Tujuan LK 
1) Membelajarkan peserta didik dan mendorong untuk berdiskusi 
2) Untuk membantu guru dalam pembelajaran 
3) Untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menguasai 

kompetensi.  
4) Membimbing peserta didik untuk menemukan konsep 
5) Menyatukan tindakan dan tujuan dalam pembelajaran.  
6) Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam melakukan proses 

pembelajaran 
7) Meningkatkan daya cipta peserta didik 

7. Pemajangan 
a) Pengantar 

Karya peserta didik sebagai perolehan belajar yang baik dipajang di dalam 
ruang kelas. Pajangan ini dapat dilihat langsung oleh semua peserta didik. 
Bentuknya bisa karya dua dimensi atau tiga dimensi. Pajangan 
mencerminkan upaya yang dilakukan guru dalam merencanakan dan 
melaksanakan pembelajaran, penguasaan peserta didik terhadap 
kompetensi yang diharapkan, dan hasil suatu pembelajaran yang 
dilakukan. Dengan demikian, pajangan mempunyai dua sisi penting dalam 
pembelajaran. Di satu sisi pajangan merupakan salah satu hasil yang 
hendak dicapai dalam pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang 
ditentukan. Di sisi lainnya, pajangan juga dapat menjadi alat pemantau 
efektivitas proses pembelajaran.  
Modul ini mengkaji tentang bagaimana pajangan yang baik dan berkualitas 
serta berbagai upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas 
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hasil belajar pesertadidik (pajangan) sesuai dengan kompetensi yang telah 
ditetapkan.  

b) Tujuan 
1) Untuk penghargaan peserta didik yang berhasil membuat karya 
2) Meningkatkan motivasi perserta didik yang telah berhasil 
3) Untuk sumber belajar bagi peserta didik 
4) Untuk memotivasi siwa agar senantiasa berkarya 

c) Contoh Pajangan 

 
 

 
Gambar Hasil kerajinan anak & Hasil lukisan anak 

8. Penilaian 
a) Pengantar 

Penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. 
Menurut Masnur Muslich (2007) penilaian dalam KBK dan KTSP menganut 
prinsip penilaian berkelanjutan dan komprehensif guna mendukung upaya 
memandirikan peserta didik dalam belajar, bekerja sama, dan menilai 
dirinya sendiri. Oleh karena itu, penilaian yang dilaksanakan harus 
penilaian berbasis kelas (PBK). 
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Penilaian kelas merupakan kegiatan guru yang terkait dengan 
pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar 
peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan data sebagai informasi yang 
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Keputusan tersebut 
berhubungan dengan tingkat keberhasilan pesertadidik dalam mencapai 
suatu kompetensi.  
Alat ukur atau instrumen untuk penilaian kelas harus valid, reliabel, 
terfokus pada pencapaian kompetensi, objektif, dan mendidik. Misalnya 
alat ukur berupa tes. Alatukur itu harus valid. Sebuah tes dikatakan valid 
jika tes tersebut dapat digunakan untukmengukur apa yang akan diukur. 
Agar alat ukur valid, dalam menyusun soal sebagai alat penilaian perlu 
memperhatikan kompetensi yang diukur dan menggunakan bahasa yang 
tidak mengandung makna ganda. 
Alat ukur yang reliabel berkaitan dengan konsistensi (keajegan) hasil 
penilaian. Artinya, jika alat ukur itu digunakan untuk mengukur di dua 
tempat yang memiliki kondisiyang sama, hasil yang diperoleh itu 
cenderung mendekati sama. Selain itu, petunjukpelaksanaan dan 
penskorannya harus jelas.  
Selain harus valid dan reliabel, penilaian harus terfokus pada pencapaian 
kompetensi (rangkaian kemampuan), bukan hanya pada penguasaan 
materi (pengetahuan).  
Penilaian harus menyeluruh/komprehensif dengan menggunakan beragam 
cara dan alatuntuk menilai kompetensi peserta didik, sehingga tergambar 
profil yang sesungguhnya tentang kompetensi peserta didik.  
Penilaian harus objektif. Untuk itu, penilaian harus adil, terencana, 
berkesinambungan, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pemberian 
skor. Penilaian yang dilakukan jugaharus mendidik. Artinya, penilaian 
dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan 
meningkatkan kualitas belajar bagi peserta didik.  
KTSP tidak semata-mata meningkatkan pengetahuan peserta didik, tetapi 
lebih memperhatikan kompetensi secara utuh yang merefleksikan 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai karakteristik masing-masing 
mata pelajaran.  

b) Teknik Penilaian 
Banyak cara atau teknik yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian 
terhadap peserta didik. Pada dasarnya, teknik penilaian tersebut adalah 
cara penilaian kemajuanbelajar peserta didik berdasarkan standar 
kompetensi dan kompetensi dasar yang harusdicapai. Penilaian ini 
didasarkan pada indikator-indikator pencapaian kompetensi yang memuat 
satu ranah atau lebih (kognitif, afektif, dan psikomotor). Berdasarkan 
indikator-indikator ini dapat ditentukan cara penilaian yang sesuai, apakah 
penilaian itu dilakukan dengan tes (tertulis atau lisan), observasi, praktek, 
dan penugasan secara individu atau kelompok.  
Di dalam Permendiknas No. 41 tahun 2007, penilaian dilakukan secara 
konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non 
tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran 
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sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan atau produk, 
portofolio, dan penilaian diri. Berikut ini sedikit gambaran masing-masing 
teknik penilaian.  

c) Penilaian melalui Tes 
Penilaian melalui tes dilakukan secara tertulis atau lisan (tes tertulis). Ada 
dua bentuk soal untuk penilaian tertulis ini, yaitu memilih jawaban dan 
mensuplai jawaban. Memilih jawaban dibedakan menjadi (1) pilihan ganda; 
(2) dua pilihan (benar-salah, ya-tidak); (3) menjodohkan; dan (4) sebab-
akibat. Tes tertulis yang berupa mensuplai jawaban, dibedakan menjadi (1) 
isian atau melengkapi; (2) jawaban singkat ataupendek; dan (3) uraian. 
Penyekoran pada penilaian tertulis harus jelas.  

d) Penilaian Kinerja/Unjuk Kerja 
Penilaian kinerja/unjuk kerja adalah penilaian berdasarkan hasil 
pengamatan penilaiterhadap aktivitas (dalam melakukan pekerjaan) 
peserta didik. Penilaian ini cocokuntuk menilai ketercapaian kompetensi 
yang menuntut peserta didik melakukan tugastertentu, misalnya presentasi 
hasil pengamatan di desanya tentang erosi.  

e) Penilaian Sikap 
Objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran Geografi di SMA 
antaralain (1) sikap terhadap materi pelajaran; (2) sikap terhadap 
guru/pengajar; (3)sikap terhadap proses pembelajaran; (4) sikap berkaitan 
dengan nilai atau normayang berhubungan dengan suatu materi pelajaran, 
misalnya kasus atau masalahlingkungan hidup, berkaitan dengan materi 
IPA; dan (5) sikap berhubungan dengan kompetensi afektif lintas kurikulum 
yang relevan dengan mata pelajaran. Penilaianini menggunakan skala 
sikap dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju.  

f) Penilaian Penugasan (Proyek) 
Penilaian penugasan atau proyek dilakukan untuk mendapatkan 
gambarankemampuan menyeluruh/umum secara kontekstual mengenai 
kemampuan pesertadidik dalam konsep dan pemahaman mata pelajaran. 
Dalam mata pelajaran IPS, teknik ini bermanfaat untuk menilai (1) 
keterampilan peserta didik melakukanpenyelidikan; (2) pemahaman dan 
pengetahuan dalam bidang IPS; (3) kemampuan mengaplikasikan 
pengetahuan dalam suatu penyelidikan; dan (4) kemampuan 
menginformasikan subjek secara jelas. Contoh tugas penilaian penugasan: 
Lakukan penyelidikan mengenai proses pasar di daerah sekitarmu melalui 
tinjauan IPS.  

g) Penilaian Hasil Kerja atau Produk 
Penilaian hasil kerja atau produk adalah penilaian kepada peserta didik 
dalamproses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk 
meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap tahap perlu diadakan penilaian yaitu 
tahap (1) persiapan, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dan 
merencanakan, menggali, danmengembangkan gagasan serta mendesain 
produk; (2) pembuatan produk(proses), meliputi penilaian kemampuan 
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peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik; 
dan (3) penilaian produk (appraisal), meliputi penilaian produk yang 
dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan.  

h) Penilaian Portofolio 
Portofolio merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik. Hasil kerja ini 
disusunmenjadi sebuah portofolio. Jadi, potofolio merupakan koleksi 
pribadi hasil kerja peserta didik yang mencerminkan tingkat pencapaian, 
kegiatan belajar, kekuatan, dan pekerjaan terbaiknya. Penilaian portofolio 
ini didasarkan pada kumpulan hasilkerja peserta didik secara individu pada 
satu periode untuk suatu mata pelajaran.  

i) Penilaian Diri (self assessment) 
Pada prinsipnya, penilaian diri peseta didik menilai dirinya sendiri. Peserta 
didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, 
dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata 
pelajaran tertentu. Penilaian diri melalui pengukuran terhadap kompetensi 
kognitif, afektif, dan psikomotor 

j) Pemanfaatan dan Pelaporan hasil Penilaian 
1) Pengolahan Hasil Penilaian 

Data hasil penilaian harus diolah sebaik mungkin. Pengolahan ini 
disesuaikan dengan jenis data hasil penilaiannya, yaitu penilaian kinerja 
atau unjuk kerja, penugasan(proyek), hasil kerja (produk), tes tertulis, 
portofolio, sikap, dan penilaian diri.  
• Data Penilaian Tertulis 

Biasanya, tiap butir soal bentuk pilihan ganda diberi skor 1 jika 
jawaban benar danskor 0 jika jawaban salah. Perhitungan skor yang 
diperoleh peserta didik untuk suatuperangkat tes pilihan ganda 
sebagai berikut: 

 
• Data Penilaian Kinerja/Unjuk Kerja 

Data penilaian kinerja unjuk kerja diperoleh melalui pengamatan yang 
ditujukan terhadap kinerja peserta didik untuk suatu kompetensi. Skor 
diperoleh dengan cara mengisi format penilaian unjuk kerja yang telah 
ditentukan. Skor yang dicapai oleh peserta didik merupakan skor 
pencapaian dibagi skor maksimum dikali 10 (untukskala 0 -10) atau 
dikali 100 (untuk skala 0 -100). Misalnya, dalam suatu penilaian 
kinerja menggambar peta, paling tidak ada 6 aspek yang dinilai, yaitu 
kelengkapan peta, ketepatan skala, kerajian, kebersihan, keindahan, 
dan pewarnaan, Jika seorang peserta didik mendapat skor 6 dan skor 
maksimumnya 8, maka nilai yang akandiperoleh adalah = 6/8 x 10 = 
7, 5.  

• Data Penilaian Sikap 
Skor hasil penilaian sikap bersumber dari catatan harian peserta didik 
berdasarkan pengamatan/observasi guru mata pelajaran. Data hasil 
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pengamatan guru dapat dilengkapi dengan hasil penilaian 
berdasarkan pertanyaan langsung dan laporan pribadi.  
Hal yang harus dicatat dalam buku Catatan Harian peserta didik 
adalah kejadian-kejadian yang menonjol, yang berkaitan dengan 
sikap, perilaku, dan unjuk kerja peserta didik, baik positif maupun 
negatif. Yang dimaksud dengan kejadian–kejadian yang menonjol 
adalah kejadian-kejadian yang perlu mendapat perhatian, atau perlu 
diberi peringatan dan penghargaan dalam rangka pembinaan peserta 
didik. Kejadian-kejadian yang menonjol tersebut dapat berupa 
kejadian yang menyenangkan maupun yang menyedihkan.  

• Data Penilaian Penugasan (Proyek) 
Data penilaian proyek meliputi skor yang diperoleh dari tahap-tahap: 
perencanaan/persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan 
penyajian data/laporan. Dalam menilai setiap tahap, guru dapat 
menggunakan skor yang terentang dari 1 sampai 5. Skor 1 
merupakan skor terendah dan skor 5 adalah skor tertinggi untuk 
setiap tahap. Jadi, total skor terendah untuk keseluruhan tahap 
adalah 4 dan total skor tertinggi adalah 20.  

• Data Penilaian Hasil Kerja (Produk) 
Data penilaian hasil kerja (produk) meliputi tiga tahap, yaitu tahap 
persiapan, pembuatan (produk), dan penilaian (appraisal). Informasi 
tentang data penilaianini diperoleh melalui cara holistik atau cara 
analitik. Cara holistik guru menilai hasil kerja peserta didik 
berdasarkan kesan keseluruhan dengan menggunakan criteria 
keindahan dan kegunaan produk tersebut pada skala skor 0 – 10 atau 
1 – 100. Cara penilaian analitik, guru menilai hasil kerja melalui tahap 
proses pengembangan, yaitu mulai dari tahap persiapan, tahap 
pembuatan, dan tahap penilaian.  

• Data Penilaian Portofolio 
Skor penilaian portofolio peserta didik didasarkan dari hasil kumpulan 
informasi yang telah dilakukan oleh peserta didik selama 
pembelajaran berlangsung. Komponen penilaian portofolio meliputi: 
(1) catatan guru, (2) hasil pekerjaan peserta didik, dan (3) profil 
perkembangan peserta didik.  

• Data Penilaian Diri 
Skor hasil penilaian diri adalah skor yang diperoleh dari hasil penilaian 
tentang kemampuan, kecakapan, atau penguasaan kompetensi 
tertentu yang dilakukan oleh peserta didik sendiri. Pada awalnya, hasil 
penilaian diri yang dilakukan oleh peserta didik tidak dapat langsung 
dipercayai dan digunakan oleh guru. Untuk itu, pada taraf awal, guru 
perlu melakukan langkah-langkah telaahan terhadap hasil penilaian 
diri peserta didik.  

2) Interpretasi Hasil Penilaian dalam Menetapkan Ketuntasan Belajar 
Kegiatan penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah peserta didik 
telah berhasilatau belum dalam menguasai suatu kompetensi. Kriteria 
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ketuntasan belajar setiap indikator dalam suatu kompetensi dasar (KD) 
ditetapkan antara 0% – 100%. Kriteria ideal untuk masing-masing 
indikator lebih besar dari 60%. Namun sekolah dapat menetapkan 
kriteria atau tingkat pencapaian indikator, apakah 50%, 60% atau 70%.  
Penetapan itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, seperti tingkat 
kemampuanakademis peserta didik, kompleksitas indikator dan daya 
dukung guru sertaketersediaan sarana dan prasarana.  

k) Pemanfatan dan Pelaporan Hasil Penilaian Kelas.  
Penilaian kelas menghasilkan informasi pencapaian kompetensi 

peserta didik yang dapatdigunakan antara lain: (1) peserta didik (remedial 
atau pengayaan); (2) perbaikan programdan proses pembelajaran, (3) 
pelaporan, dan (4) penentuan kenaikan kelas. Bagi pesertadidik, data hasil 
penilaian menjadi alat penentu apakah dia harus menempuh remedial atau 
tidak. Bagi peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan perlu diberi 
pengayaan.  

Bagi guru, hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan 
perbaikan program dan kegiatan pembelajaran. Bagi kepala sekolah, dia 
mempunyai tugas dan tanggung jawab menilai kinerja guru. Salah satu 
penilaian terhadap kinerja guru dapat didasarkanpada tingkat keberhasilan 
peserta didik yang diperoleh melalui penilaian.  

1) Pelaporan Hasil Penilaian Kelas 
Laporan Sebagai Akuntabilitas Publik 
Pelaporan hasil penilaian hendaknya (1) merinci hasil belajar peserta 
didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan 
penilaian yang bermanfaat bagipengembangan peserta didik; (2) 
memberikan informasi yang jelas, komprehensif, dan akurat; dan (3) 
menjamin orangtua mendapatkan informasi secepatnya bilamana 
anaknya bermasalah dalam belajar (Puskur).  

2) Bentuk Laporan 
Laporan kemajuan belajar peserta didik dapat disajikan dalam data 
kuantitatif maupun kualitatif.  

3) Isi Laporan 
Pada umumnya orang tua menginginkan jawaban dari pertanyaan 
sebagai berikut: (1) Bagaimana keadaan anak waktu belajar di sekolah 
secara akademik, fisik, sosial, dan emosional?; (2) Sejauh mana anak 
berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah?; (3)Kemampuan/kompetensi 
apa yang sudah dan belum dikuasai dengan baik?; dan (4)Apa yang 
harus orang tua lakukan untuk membantu dan mengembangkan prestasi 
anak lebih lanjut? 

4) Rekap Nilai 
Rekap nilai merupakan rekap kemajuan belajar peserta didik, yang 
berisi informasi tentang tingkat pencapaian kompetensi peserta didik 
untuk setiap KD, dalam kurun waktu satu semester. Rekap nilai 
diperlukan sebagai alat kontrol bagi guru tentang perkembangan hasil 
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belajar peserta didik, sehingga diketahui kapan peserta didik 
memerlukan remedial.  

Bagian A: Pengantar 
Kegiatan pada sesi ini diawali dengan pembukaan dari instruktur 
membuka dan menyampaikan informasi yang berkait dengan isu dalam 
kegiatan PAKEM. Kemudian memberikan informasi tentang pengalaman 
belajar apa yang akan dilaksanakan dalam sesi ini.  

Bagian B: Keterampilan Bertanya (60 menit) 
Instruktur membuka sesi dengan pertanyaan berikut untuk menimbulkan 
gagasandari peserta: 
• Mengapa kita mengajukan pertanyaan kepada siswa? 
• Pertanyaan apa yang sering disampaikan oleh guru, mengapa? 
Mengacu kepada kegiatan modeling sebelumnya, peserta diminta 
untukmengidentifikasi pertanyaan – pertanyaan yang terdapat pada 
kegiatan tersebut. Kemudian mendiskusikannya.  
Fasilitator memberi contoh bacaan (lihat Lampiran 10) dan berbagai 
pertanyaanyang memuat/mengacu pada ketiga jenis/sifat pertanyaan di 
bawah ini: 
• Mencari informasi 
• Memanfaatkan pengetahuan 
• Menciptakan sesuatu yang baru dan memberikan pendapat 
Peserta (dalam kelompok kecil 3-4 orang ) menyusun 3 jenis pertanyaan 
di kertasyang berbeda dengan menggunakan teks yang sama.  
Kelompok saling menukar pertanyaan untuk mendiskusikan kualitas 
pertanyaandan memberi tanggapan/perbaikan. Peserta meninjau 
kembali hasil perbaikan dansaran dari kelompok lain untuk kemudian 
disempurnakan dan dikembangkan 
Fasilitator mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 
• Manakah pertanyaan yang dianggap mudah untuk ditulis dan dijawab? 

Mengapa? 
• Manakah pertanyaan yang dianggap sulit untuk ditulis dan dijawab? 

mengapa? 
• Apa yang bisa membantu proses penyusunan pertanyaan seperti 

kategori b dan c.  

Jenis Pertanyaan: Tingkat 1 
Mencari Informasi 
Bagian C: Pengorganisasian Kelas (60 menit) 
Berdasarkan kegiatan modeling, fasilitator memberikan kegiatan – 
kegiatan sebagai berikut: 
• Fasilitator mengajukan pertanyaan berikut kepada peserta tentang 

organisasikelas(Klasikal, kelompok, dan individu).  
• Apa yang anda ketahui tentang belajar klasikal, kelompok, dan 

individu? 
• Kapan siswa belajar klasikal, kelompok atau individual? 
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• Mengapa siswa bekerja/belajar secara klasikal, kelompok, dan 
individual? 

Peserta dan fasilitator kemudian membahas bersama beberapa jenis 
organisasi dengan mencoba memberikan contoh tugas/kegiatan yang 
sesuai untuk jenis organisasi masing-masing.  
Peserta mengidentifikasi kegiatan yang harus dikerjakan secara klasikal, 
kelompok, dan individual dengan menggunakan lembar kerja berikut. : 

Tabel Pengorganisasian kelas 
Mengidentifikasi Kegiatan Klasikal, Kelompok, dan Individual 

 
Kegiatan pembelajaran 

Pengelolaan kelas  
Alasan Kelas klp indv 

Mendengarkan instruksi guru     
Menggunakan termometer     
Mencari kota-kota di peta     
Melaporkan hasil tugas     
Membuat diagram alir     
Curah pendapat tentang tsunami     
Menceritakan pengalaman waktu kecil     
Meragakan tokoh cerita     
Menulis cerita     
Mengerjakan soal-soal matematika      
Memperkirakan luas ruang kelas     

 
Sesudah tugas selesai peserta saling menukar pilihan dengan 
memberikan alasandan komentar. Selanjutnya fasilitator dapat 
memberikan tips pengorganisasian kelas 

Bagian D: Pembelajaran Kooperatif (60 menit) 
Dalam sesi ini ada 2 kegiatan pokok. Pertama, fasilitator menyajikan 
bahan -bahan/informasiyang berkaitan dengan pembelajaran kooperatif. 
Kedua, peserta melakukan aktivitas yangberhubungan dengan 
pembelajaran kooperatif melalui bahan yang sudah disiapkan oleh 
fasilitator.  

Bagian E: Pengembangan Gagasan Pembelajaran (60 menit) 
Setelah peserta mengamati 2 model pembelajaran di atas, peserta 
mendiskusikan hasil kegiatan termasuk membahas lembar pengamatan 
yang diisi kelompok pengamat. Aktivitas berikutnya ialah peserta 
mengaitkan berbagai hasil pengamatannya dengan keterampilan 
bertanya, pengorganisasian kelas, dan pembelajaran kooperatif. Setelah 
berdiskus itentang berbagai hal tersebut, peserta mencoba 
mengembangkan ide-ide sederhana yang mungkin bisa diterapkan 
dalam pembelajaran PAKEM yang akan dilakukan, termasuk: cara 
bertanya, pengorganisasian kelas, kerja kelompok, dan sebagainya.  
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• Peserta dalam kelompok 4-5 orang mengembangkan langkah-langkah 
KBM untuk satu topik yang diberikan oleh fasilitator atau diseleksikan 
oleh peserta sendiri. Langkah-langkahtersebut harus memperhatikan 
ciri-ciri pembelajaran PAKEM di atas. Dalamproses pengerjaan, 
peserta dapat menggunakan tabel di bawah ini.  

• Setiap kelompok saling menukar hasil kerjanya dan memberikan 
masukan perbaikan.  

Tabel Pengembangan Ide Pembelajaran 
Mata Pelajaran: Bahasa Indonesia 

Sumber 
Belajar 

Kegiatan 
Belajar 

Keterampilan 
Bertanya 

Pengorgani- 
sasian Kelas 

Pembelajaran 
Kooperatif 

     
     
     

 
5) Indikator Monev: (Bahan referensi untuk fasilitator) 

a) Guru 
- Guru lebih banyak memberi kesempatan anak untuk bekerja 

(menemukan sendiri, mengungkapkan pendapat dsb. ); 
- Guru menciptakan pembelajaran yang menantang; 
- Guru mempergunakan berbagai media, metode, dan sumber belajar, 

termasuk sumber belajar dan bahan dari lingkungan; 
- Guru memberikan tugas dan bantuan yang berbeda sesuai dengan 

kemampuan siswa; 
- Guru mengelola kelas secara fleksibel (individu, kelompok, pasangan) 

sesuai tugas yang diberikan untuk melibatkan siswa secara aktif dalam 
pembelajaran.  

b) Siswa 
- Siswa tidak takut bertanya; 
- Ada interaksi antara siswa untuk mmebahas dan memecahkan 

masalah; 
- Siswa aktif bekerja; 
- Siswa dapat mengungkapkan dengan kata-kata sendiri; 
- Siswa melakukan kegiatan baca mandiri; 
- Siswa melakukan kegiatan proyek (teknologi sederhana, menulis 

biograpi tokoh).  
c) Kelas 

- Ada pajangan yang merupakan hasil karya siswa; 
- Pajangan dimanfaatkan sebagai sumber belajar; 
- Penataan tempat duduk memudahkan interaksi guru dengan siswa, 

siswa dan siswa; 
- Ada penataan sumber belajar (alat bantu belajar, poster, buku) yang 

dimanfaatkan siswa.  
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MATERI PEMBELAJARAN 2 
LESSON STUDY 

 
 
 

1. Landasan Yuridis, Teoretis dan Empiris Perlunya Lesson Study 
a. Mutu Pendidikan 

Mutu pendidikan tercermin dari mutu SDM. SDM kita masih rendah berarti 
mutu pendidikan pun masih rendah. Mengapa demikian? Masyarakat 
beranganggapan bahwa keberhasilan pendidikan hanya diukur oleh hasil tes. 
Apabila hasil nilai ujian nasional (UN) baik maka dianggap sudah berhasil mendidik 
anak-anaknya. Atau kalau suatu sekolah banyak meluluskan siswa ke perguruan 
tinggi melalui SPMB maka dianggap sekolah itu favorit dan banyak diserbu orang 
tua untuk menyekolahkan anaknya. Rangking sekolah diurut berdasarkan nilai UN. 
Akibatnya orang tua harus mengeluarkan uang ekstra untuk menitipkan anaknya 
pada bimbingan belajar yang melakukan latihan menjawab soal-soal UN atau 
SPMB, karena orang tua menginginkan anaknya diterima di sekolah paforit atau 
perguruan tinggi top. Proses pembelajaran di dalam kelas kurang mendapat 
perhatian dari orang tua dan dari pemerintah, yang penting hasil UN (Ujian 
Nasional). Umumnya pembelajaran dilakukan dalam bentuk satu arah, guru lebih 
banyak ceramah di hadapan siswa sementara siswa mendengarkan. Guru 
beranggapan tugasnya hanya mentransfer pengetahuan yang dimiliki guru kepada 
siswa dengan target tersampaikannya topik-topik yang tertulis dalam dokumen 
kurikulum kepada siswa. Pada umumnya guru tidak memberi inspirasi kepada siswa 
untuk berkreasi dan tidak melatih siswa untuk hidup mandiri. Pelajaran yang 
disajikan guru kurang menantang siswa untuk berpikir. Akibatnya siswa tidak 
menyenangi pelajaran. Proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas tidak ada 
yang tahu kecuali guru itu sendiri. Kebanyakan pengawas dari dinas pendidikan 
belum berfungsi sebagai supervisor pembelajaran di kelas. Ketika datang di 
sekolah, pengawas memeriksa kelengkapan administrasi guru berupa dokumen 
renpel (rencana pelajaran). Pengawas sangat jarang masuk kelas melakukan 
observasi terhadap pembelajaran dan menjadi nara sumber pembelajaran bagi guru 
di sekolah. Begitu juga kepala sekolah. Kepala sekolah umumnya lebih 
mementingkan dokumen administrasi guru, seperti renpel dari pada masuk kelas 
melakukan observasi dan supervisi terhadap pembelajaran oleh seorang guru. 
Akibatnya guru tidak tertantang melakukan persiapan mengajar dengan baik, 
memikirkan metoda mengajar yang bervariasi, mempersiapkan bahan untuk 
percobaan IPA di laboratorium. Ini berarti bahwa selama ini kita kurang 
memperhatikan pentingnya proses pembelajaran di dalam ruang kelas. Semestinya, 
kita lebih memperhatikan proses pembelajaran dan hasil tes merupakan dampak 
dari proses pembelajaran. 

Secara internasional, mutu pendidikan di Indonesia masih rendah, sebagai 
contoh dalam bidang MIPA, the Trends in International Mathematics and Science 
Study (TIMSS, 2003) melaporkan bahwa di antara 45 negara peserta TIMSS, 
peserta didik SMP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke-36 untuk IPA dan ke-34 
untuk Matematika. Siswa-siswa Indonesia hanya dapat menjawab soal-soal hafalan 
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tetapi tidak dapat menjawab soal-soal yang memerlukan nalar atau keterampilan 
proses. Proses pembelajaran yang baik seharusnya menghasilkan nilai tes yang 
baik. Paradigma yang hanya mementingkan hasil tes harus segera diubah menjadi 
memperhatikan proses pembelajaran, sementara hasil tes merupakan dampak dari 
proses pembelajaran yang benar. Seiring dengan perkembangan IPTEK, 
pengetahuan guru harus selalu disegarkan. Kegiatan seminar atau forum diskusi 
ilmiah merupakan media untuk penyegaran pengetahuan guru baik materi subyek 
maupun pedagogi. Sayangnya, tidak sedikit kepala sekolah yang tidak mengijinkan 
guru untuk berpartisipasi dalam kegiatan seminar atau forum diskusi dalam kegiatan 
MGMP. Seharusnya kepala sekolah mendorong bahkan memfasilitasi guru agar 
bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti seminar untuk 
menambah wawasan guru. Selain itu, sedikit guru yang sudah memanfaatkan 
fasilitas ICT (Information Communication Technology) di sekolah untuk 
meningkatkan pengetahuan padahal fasilitas itu sudah masuk ke sekolah, seperti 
komputer dan telpon. Sementara, sekolah mampu menyediakan dana untuk 
rekreasi ke tempat-tempat wisata.  

b. Undang-undang Guru dan Dosen 
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pada tahun 2005 pemerintah 

dan DPR RI telah mensahkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen. Undang-undang tersebut menuntut penyesuaian penyelenggaraan 
pendidikan dan pembinaan guru agar guru menjadi profesional. Di satu pihak, 
pekerjaan sebagai guru akan memperoleh penghargaan yang lebih tinggi, tetapi di 
pihak lain pengakuan tersebut mengharuskan guru memenuhi sejumlah persyaratan 
agar mencapai standar minimal seorang profesional. Pengakuan terhadap guru 
sebagai tenaga profesional akan diberikan manakala guru telah memiliki antara lain 
kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik yang dipersyaratkan (Pasal 
8). Kualifikasi akademik tersebut harus „diperoleh melalui pendidikan tinggi program 
sarjana atau diploma empat“ (Pasal 9). Sertifikat pendidik diperoleh guru setelah 
mengikuti pendidikan profesi (Pasal 10 ayat (1)). Adapun jenis-jenis kompetensi 
yang dimaksud pada Undang-undang tersebut meliputi „kompetensi pedagogik, 
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional“ (Pasal 10 
ayat (1)). Berdasarkan hasil pertemuan Asosiasi LPTK Indonesia, penjabaran 
tentang jenis-jenis kompetensi tersebut sebagai berikut. 
• Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 
evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi-
kan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci kompetensi pedagogik 
meliputi: 
(1) Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, 

emosional, dan intelektual.  
(2) Memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didikdan 

kebutuhan belajar dalam konteks kebhinekaan budaya.  
(3) Memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik 
(4) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik 
(5) Menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik 

152 MODUL PLPG 2014 | MODEL-MODEL PEMBELAJARAN PAUD/TK 



(6) Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatanpeserta didik dalam 
pembelajaran 

(7) Merancang pembelajaran yang mendidik 
(8) Melaksanakan pembelajaran yang mendidik 
(9) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran 

• Kompetensi kepribadian yaitu memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, 
arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. 
Kompetensi ini meliputi: 
(1) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa.  
(2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan 

bagi peserta didik dan masyarakat.  
(3) Mengevaluasi kinerja sendiri 
(4) Mengembangkan diri secara berkelanjutan.  

• Kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran 
secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik 
memenuhi standar kompetensi. Kompetensi ini mencakup: 
(1) Menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya.  
(2) Menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi.  
(3) Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran.  
(4) Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi.  
(5) Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.  

• Kompetensi sosial yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta 
didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan 
masyarakat sekitar. Dengan kompetensi ini, guru diharapkan dapat: 
(1) Berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat.  
(2) Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat.  
(3) Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, 

nasional, dan global.  
(4) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk berkomunikasi 

dan pengembangan diri.  

c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di 
Indonesia. Pasal 19 dari peraturan pemerintah ini berbunyi sebagai berikut. 
(1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 
psikologis peserta didik.  

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses 
pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.  
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(3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, 
pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan 
pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran 
yang efektif dan efisien.  

Peraturan pemerintah tersebut mengindikasikan bahwa sekarang pemerintah 
menaruh perhatian terhadap mutu proses pembelajaran. Usaha baik dari 
pemerintah ini harus ditindaklanjuti sehingga mutu pendidikan menjadi kenyataan 
yang akan berdampak terhadap pembangunan Indonesia di masa mendatang. 
Tentunya, kerja keras kita dalam menindaklanjuti usaha pemerintah ini baru dapat 
dirasakan paling cepat dalam waktu 10 tahun mendatang. Tantangan bagi kita 
adalah bagaimana mengimplementasikan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen serta PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan? 

Secara umum mutu pendidikan di negeri ini masih rendah tecermin dari 
peringkat hasil TIMSS dan indek pembangunan manusia yang berada pada posisi di 
bawah peringkat negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara. Oleh karena itu, 
tantangan bagi kita adalah bagaimana kita dapat meningkatkan mutu pendidikan di 
negeri ini. Mutu pendidikan merupakan dampak dari keprofesionalan pendidiknya. 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP 19/2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan bagi pendidik profesional. 
Namun demikian, untuk menjadi pendidik profesional diperlukan usaha yang 
sistemik dan konsisten serta berkesinambungan dari pendidik itu sendiri dan 
pengambil kebijakan. Melalui lesson study sangat dimungkinkan meningkatkan 
keprofesionalan pendidik di Indonesia karena lesson study merupakan model 
pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan 
berkesinambungan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning 
untuk membangun komunitas belajar.  
 

2. Pengertian Lesson Study 
Pemerintah selalu melakukan usaha peningkatan mutu guru melalui pelatihan 

dan tidak sedikit dana yang dialokasikan untukpelatihan guru. Sayangnya usaha dari 
pemerintah ini kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu 
guru. Minimal ada dua hal yang menyebabkan pelatihan guru belum berdampak pada 
peningkatan mutu pendidikan. Pertama, pelatihan tidak berbasis pada permasalahan 
nyata di dalam kelas. Materi pelatihan yang sama disampaikan kepada semua guru 
tanpa mengenal daerah asal. Padahal kondisi sekolah di suatu daerah belum tentu 
sama dengan sekolah di daerah lain. Kadang-kadang pelatih menggunakan sumber 
dari literatur asing tanpa melakukan ujicoba terlebih dahulu untuk kondisi di Indonesia. 
Kedua, hasil pelatihan hanya menjadi pengetahuan saja, tidak diterapkan pada 
pembelajaran di kelas atau kalaupun diterapkan hanya sekali, dua kali dan selanjutnya 
kembali “seperti dulu lagi, back to basic”. Hal ini disebabkan tidak ada kegiatan 
monitoring pasca pelatihan, apalagi kalau kepala sekolah tidak pernah menanyakan 
hasil pelatihan. Selain itu, kepala sekolah tidak memfasilitasi forum sharing 
pengalaman di antara guru-guru. Untuk mengatasi kelemahan pelatihan konvensional 
yang kurang menekankan pada pasca pelatihan maka buku ini menawarkan model in-
service training yang lebih berfokus pada upaya pemberdayaan guru sesuai kapasitas 
serta permasalahan yang dihadapi masing-masing. Model tersebut adalah Lesson 
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Study yaitu suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian 
pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip 
kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Dengan 
demikian, Lesson Study bukan metoda atau strategi pembelajaran tetapi kegiatan 
Lesson Study dapat menerapkan berbagai metoda/strategi pembelajaran yang sesuai 
dengan situasi, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi guru.  

3. Tujuan Lesson Study 
• Meningkatkan pengetahuan tentang materi ajar 
• Meningkatkan pengetahuan tentang pembelajaran 
• Meningkatkan kemampuan mengobservasi aktivitas belajar 
• Meningkatkan hubungan kolegalitas 
• Menguatkan hubungan antara pelaksanaan pembelajaran sehari-hari dan tujuan 

jangka panjang yang harus dicapai 
• Meningkatkan motivasi untuk selalu berkembang 
• Meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran 

4. Sejarah Perkembangan Lesson Study 
a) Asal Mula Lesson Study 

Lesson study sudah berkembang di Jepang sejak awal tahun 1900an. Melalui 
kegiatan tersebut guru-guru di Jepang mengkaji pembelajaran melalui perencanaan 
dan observasi bersama yang bertujuan untuk memotivasi siswa-siswanya aktif 
belajar mandiri. Lesson Study merupakan terjemahan langsung dari bahasa Jepang 
jugyokenkyu, yang berasal dari dua kata jugyo yang berarti lesson atau 
pembelajaran, dan kenkyu yang berarti study atau research atau pengkajian. 
Dengan demikian lesson study merupakan study atau penelitian atau pengkajian 
terhadap pembelajaran. Lesson study dapat diselenggarakan oleh kelompok guru-
guru di suatu distrik atau diselenggarakan oleh kelompok guru sebidang, semacam 
MGMP di Indonesia. Kelompok guru dari beberapa sekolah berkumpul untuk 
melaksanakan lesson study. Lesson study yang sangat popular di Jepang adalah 
lesson study yang diselenggarakan oleh suatu sekolah dan dikenal sebagai 
konaikenshu yang berkembang sejak awal tahun 1960an. Konaikenshu juga 
dibentuk oleh dua kata yaitu konai yang berarti di sekolah dan kata kenshu yang 
berarti training. Jadi istilah konaikenshu berarti school-based in-service training atau 
inservice education within the school atau in-house workshop. Pada tahun 1970an 
pemerintah Jepang merasakan manfaat dari konaikenshu dan sejak itu pemerintah 
Jepang mendorong sekolah-sekolah untuk melaksanakan konaikenshu dengan 
menyediakan dukungan biaya dan insentif bagi sekolah yang melaksanakan 
konaikenshu. Kebanyakan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di 
Jepang melaksanakan konaikenshu. Walaupun pemerintah Jepang telah 
menyediakan dukungan biaya bagi sekolah-sekolah untuk melaksanakan 
konaikenshu tetapi kebanyakan sekolah melaksanakan konaikenshu secara 
sukareka karena sekolah marasakan manfaatnya. Salah satu situasi pembelajaran 
dalam rangka lesson study di Jepang diperlihatkan pada gambar berikut.  
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Gambar Kegiatan Lesson Study di Jepang 

Suasana pembelajaran matematika dalam rangka lesson study di SD 
Hamanogo, Jepang tahun 2005. Kurang lebih 100 pengamat menghadiri kegiatan 
lesson study ini. Pengamat berdatangan dari berbagai sekolah SD atau SMP dari 
berbagai provinsi di Jepang.  

Alasan mengapa lesson study menjadi popular di Jepang karena lesson study 
sangat membantu guru-guru. Walaupun lesson study menyita waktu tetapi guru-
guru memperoleh manfaat yang sangat besar berupa informasi berharga untuk 
meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Mutu kegiatan konaikenshu sangat 
bervariasi bergantung pada kaliber leadership sekolah, mutu guru untuk 
membangun, mempererat persabahatan di antara mereka, dan kemaunan mereka 
dalam melaksanakan konaikenshu.  

b) Perkembangan Lesson Study di Dunia 
The Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) merupakan 

studi untuk membandingkan pencapaian hasil belajar mathematika dan IPA kelas 8 
(kelas 2 SMP). Penyebaran Lesson Study di dunia pada tahun 1995 dilatarbelangi 
oleh TIMSS. Empat puluh satu negara terlibat dalam TIMSS, Dua puluh dari empat 
puluh satu Negara memperoleh skor rata-rata matematika yang signifikan lebih 
tinggi dari Amerika Serikat. Negara-negara yang memperoleh skor matematika yang 
lebih tinggi dari Amerika Serikat antara lain Singapura, Korea, Jepang, Kanada, 
Francis, Australia, Hongaria, dan Ireland. Sementara hanya 7 negara yang 
memperoleh skor matematika secara signifikan lebih rendah dari Amerika Serikat, 
yaitu Lithuania, Cyprus, Portugal, Iran, Kuwait, Colombia, dan Africa selatan. Posisi 
pencapaian belajar matematika siswa-siswa SMP kelas 2 di Amerika Serikat 
membuat negara itu melakukan studi banding pembelajaran matematika di Jepang 
dan Jerman. Tim Amerika Serikat melakukan perekaman video pembelajaran 
matematika di Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat untuk dilakukan analisis 
terhadap video pembelajaran tersebut. Pada waktu itu, Tim Amerika Serikat 
menyadari bahwa Amerika Serikat tidak memiliki sistem untuk melakukan 
peningkatan mutu pembelajaran, sementara Jepang dan Jerman melakukan 
peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Amerika Serikat selalu 
melakukan reformasi tapi tidak selalu melakukan peningkatan mutu. Selanjutnya 
ahli-ahli pendidikan Amerika Serikat belajar dari Jepang tentang Lesson Study. 
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Sekarang Lesson Study telah berkembang di sekolah-sekolah di Amerika Serikat 
dan diyakini Lesson Study sangat potensial untuk pengembangan keprofesionalan 
pendidik yang akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, 
Lesson Study juga telah berkembang di Australia.  

 
c) Perkembangan Lesson Study di Indonesia 

Lesson study berkembang di Indonesia melalui IMSTEP (Indonesia 
Mathematics and Science Teacher Education Project) yang diimplementasikan 
sejak Oktober tahun 1998 di tiga IKIP yaitu IKIP Bandung (sekarang bernama 
Universitas Pendidikan Indonesia, UPI), IKIP Yogyakarta (sekarang bernama 
Universitas Negeri Yogyakarta UNY), dan IKIP Malang (sekarang bernama 
Universitas Negeri Malang UM) bekerjasama dengan JICA (Japan Internatonal 
Cooperation Agency). Tujuan umum dari IMSTEP adalah untuk meningkatkan mutu 
pendidikan matematika dan IPA di Indonesia, sementara tujuan khususnya adalah 
untuk meningkatkan mutu pendidikan matematika dan IPA ditiga IKIP yaitu IKIP 
Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang. Pada permulaan implementasi 
IMSTEP, UPI, UNY, dan UM berturut-turut bernama IKIP Bandung, IKIP 
Yogyakarta, dan IKIP Malang. 

Fase IMSTEP (1998 – 2003). Peningkatan mutu difokuskan pada pendidikan 
pre- dan in-service di tiga Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (FPMIPA) dari IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang. Beberapa 
kegiatan dirancang untuk mencapai tujuan tersebut antara lain melakukan revisi 
silabus program pre- dan in-service, pengembangan buku ajar bersama 3 
universitas, pengembangan kegiatan praktikum, dan pengembangan teaching 
materials. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, pemerintah Jepang melalui 
JICA memberikan dukungan berupa gedung beserta fisilitasnya untuk IKIP Bandung 
sementara fasilitas laboratorium untuk IKIP Yogyakarta dan IKIP Malang. Selain itu 
JICA memberi dukungan dalam bentuk penyediaan tenaga ahli Jepang dan 
pelatihan di Jepang bagi dosen UPI, UNY, dan UM. Sepuluh dosen UPI, UNY, dan 
UM mengikuti pelatihan di Jepang setiap tahunnya untuk mengenal sistem 
pendidikan di Jepang dan belajar mengembangkan digital teaching materials. 
Tenaga ahli Jepang Prof. Dr. Kanzawa dan Mr. Higa berturutturut bertindak sebagai 
chief adviser dan project coordinator pada saat itu. Pada bulan Maret – April 2001, 
tim JICA dari Jepang melakukan evaluasi tengah proyek (mid-term) untuk 
mengetahui kemajuan dari IMSTEP. Hasil evaluasi JICA menunjukkan bahwa 
IMSTEP berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dilanjutkan untuk dua 
setengah tahun berikutnya dengan penyesuaian program melalui penambahan 
kegiatan. Kegiatan yang ditambahkan pada IMSTEP adalah kegiatan “Piloting”. 
Kegiatan piloting bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran inovatif 
matematika dan IPA di sekolah secara kolaboratif antara guru-guru SMP/SMA 
dengan dosen-dosen F(P)MIPA dari UPI, UNY, dan UM. Tenaga ahli Jepang yang 
ditugaskan untuk perioda 2001- 2003 adalah Prof. Dr. Tokuda dan Mr. Nakatsu 
yang berturut-turut bertindak sebagai chief adviser dan project coordinator 
melanjutkan tugas Prof. Dr. Kanzawa dan Mr. Higa. Untuk kegiatan piloting dipilih 4 
sekolah (2 SMP dan 2 SMA) di masing masing kota di Bandung, Yogyakarta, dan 
Malang. Sekolah yang dipilih adalah sekolah-sekolah yang berdekatan dengan 
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kampus UPI, UNY, dan UM yang mutunya pada tingkat sedang berdasarkan NEM 
tetapi sekolah-sekolah tersebut memperlihatkan keingingan dan komitmen untuk 
maju. Selanjutnya sekolah-sekolah tersebut menugaskan guru-guru matematika, 
IPA Fisika, dan IPA Biologi untuk SMP sementara guru matematika, fisika, biologi, 
dan kimia untuk SMA. Dosen-dosen dan guru-guru sebidang studi melakukan 
beberapa kali workshop untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi guru-
guru di sekolah dan merancang model pembelajaran sebagai solusi terhadap 
permasalahan yang ditemukan. Model pembelajaran yang dikembangkan berbasis 
hands-on activity, daily life, dan local materials. Setelah teaching materials yang 
dibuat dari bahan lokal tersebut diujicoba di laboratorium maka model pembelajaran 
diujicoba di kelas oleh guru sementara dosen menjadi pengamat. Guru beserta 
dosen telah mampu mengembangkan teachin gmaterials yang terbuat dari bahan-
bahan di sekitar siswa dan melakukan pembelajaran berbasis hands-on activity dan 
daily life untuk menjelaskan konsep matematika dan IPA sehingga siswa-siswa 
menjadi senang belajar matematika dan IPA. Guru-guru yang terlibat piloting 
menjadi termotivasi untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran dan merasa 
dekat dengan dosen untuk memperoleh informasi ketika menghadapi kesulitan 
dalam melakukan inovasi pembelajaran. Sayangnya guru yang terlibat kegiatan 
piloting sangat terbatas pada satu guru per bidang studi per sekolah sehingga 
diseminasi pengalaman berharga dalam mengembangkan inovasi pembelajaran 
kurang berjalan baik walaupun dalam satu sekolah, apalagi kepala sekolah tidak 
terlibat langsung dalam kegiatan piloting. Biaya untuk kegiatan piloting berasal dari 
dana pendamping yang dikelola pihak universitas. Dosen dan guru memperoleh 
dana transportasi walaupun jumlahnya sangat kecil. Pada bulan Juli 2003, tim dari 
JICA (Jepang) melakukan evaluasi terhadap kinerja proyek dan berkunjung ke 
sekolah menyaksikan kegiatan pembelajaran di sekolah. Tim JICA menyimpulkan 
bahwa kegiatan piloting berbasis hands-on activity, daily life, dan local materials 
sangat potensial untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Selanjutnya 
tim JICA merekomendasikan untuk melanjutkan Follow-up Program IMSTEP 
selama 2 tahun. Fase Follow-up IMSTEP (2003–2005). FPMIPA UPI, FMIPA UNY, 
dan FMIPA UM mengimplementasikan program Follow-up IMSTEP sejak bulan 
Oktober 2003 sampai dengan September 2005 yang bertujuan untuk meningkatkan 
mutu in-service teacher training (pelatihan guru dalam jabatan) dan mutu pendidikan 
calon guru (preservice teacher training) dalam bidang matematika dan IPA di UPI, 
UNY, dan UM. Dr. Eisuke SAITO dan Isamu KUBOKI berturut-turut sebagai chief 
adviser dan coordinator membantu mengarahkan ketiga universitas 
mengimplementasikan Follow-up IMSTEP. Melalui Program Follow-up IMSTEP 
diharapkan dihasilkan model in-service teacher training (pelatihan guru dalam 
jabatan) dan model pre-service teacher training (pendidikan calon guru) dalam 
bidang MIPA. 

Peningkatan mutu pendidikan MIPA akan dicapai manakala terjadi kerjasama 
yang baik antara LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) 
penyelenggara pendidikan pre-service, sekolah piloting, dan MGMP penyelenggara 
program inservice. LPTK dapat menghasilkan calon guru yang bermutu setelah 
mendapat masukan dari pengalaman nyata di sekolah dan LPTK memberikan 
masukan ke sekolah piloting untuk melakukan intervensi terhadap siswa sehingga 
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siswa menjadi aktif belajar. MGMP merupakan forum untuk mendiseminasikan hasil 
inovasi pembelajaran dan bersama LPTK diharapkan dapat meningkatkan 
keprofesionalan guru. Kegiatan piloting yang telah dirintis pada fase IMSTEP terus 
dikembangkan pada fase Follow-up Program IMSTEP melalui kegiatan Lesson 
Study. Pengiriman pelatihan singkat ke Jepang bagi dosen-dosen UPI, UNY, dan 
UM pada fase Follow-up Program IMSTEP difokuskan pada tema Lesson Study dan 
diharapkan mereka dapat mengembangkan Lesson Study di Indonesia setelah 
selesai pelatihan di Jepang. Peserta pelatihan yang memberikan kontribusi 
terhadap pengembangan Lesson Study di Indonesia antara lain Riandi (UPI), 
Rahayu (UM), Sumar Hendayana (UPI), Harun Imansyah (UPI), Sukirman (UNY), 
Muchtar A. Karim (UM), Siti Sriyati (UPI), Suratsih (UNY), dan Ridwan (UM). 
Kerjasama antara 3 universitas (UPI, UNY, dan UM) dan sekolahsekolah piloting di 
Bandung, Yogyakarta, dan Malang makin dipererat melalui perbaikan beberapa 
kelemahan dari implementasi kegiatan piloting pembelajaran di sekolah mitra. 
Tahap observasi dan refleksi dari kegiatan Lesson Study (plan-do-see) diperbaiki. 
Strategi observasi pembelajaran diperbaiki pada fase Follow-up IMSTEP. Sebagai 
contoh, siswa tidak terganggu dengan adanya observer di dalam kelas karena 
observer tidak mengganggu siswa belajar tetapi lebih konsentrasi pada observasi 
aktivitas siswa belajar. Hal ini tercermin dari kegiatan refleksi setelah pembelajaran. 
Observer lebih banyak mengomentari aktivitas siswa dari pada gurunya. Setelah 
bertukar pengalaman dan pengarahan dalam fase Follow-up IMSTEP maka terjadi 
peningkatan kesadaran dalam melakukan observasi pembelajaran, sekarang 
observer lebih suka mengambil posisi di samping kiri dan kanan ruang kelas untuk 
melakukan observasi pembelajaran. Ketika fase IMSTEP, tahap refleksi kurang 
mendapat penekanan, kadang-kadang tahap ini dilakukan pada hari lain sehingga 
sebagian informasi pengamatan kelas terlupakan oleh observer. Ketika fase Follow-
up, tahap refleksi dilakukan langsung setelah pebelajaran untuk mendiskusikan 
hasil pembelajaran dan bertukar pengalaman tentang lesson learnt yang diperoleh 
para observer. Selain itu, dilakukan diseminasi pengalaman berharga dari kegiatan 
piloting kepada MGMP melalui workshop dan uji coba pembelajaran berbasis 
hands-on activity, daily life, dan local materials dalam rangka kegiatan Lesson Study 
di MGMP Matematika dan IPA SMP di Bandung, Yogyakarta, dan Malang. Kegiatan 
Lesson Study pada MGMP mendapat sambutan baik dari guru-guru terutama guru-
guru model. Guru model merasakan manfaat dari kegiatan Lesson Study, mereka 
menjadi lebih percaya diri dalam mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah 
tingkat nasional. Untuk menjaga keberlanjutan kegiatan Lesson Study maka 
dilakukan pendekatan oleh pimpinan fakultas di 3 universitas. Dalam kasus di 
Bandung, pimpinan FPMIPA UPI bersilaturrahmi dengan kepala kepala sekolah 
piloting yang kebetulan baru terjadi pergantian kepala sekolah untuk berdiskusi 
tentang keberlanjutan dari kegiatan kerjasama antara sekolah dan FPMIPA UPI. 
Diskusi terfokus pada resource sharing artinya pimpinan FPMIPA UPI menyediakan 
nara sumber termasuk kebutuhannya sementara sekolah piloting mendorong guru-
guru termasuk kebutuhannya untuk berkolaborasi. Selain itu pimpinan FPMIPA UPI 
meminta kepala sekolah terlibat dan melibatkan guru-guru lain dalam observasi dan 
refleksi pembelajaran. Ajakan pimpinan FPMIPA UPI disambut baik untuk 
keberlanjutan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan Lesson Study di sekolah-
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sekolah piloting. Sebagai wujud keberlanjutan program kerjasama tersebut, kepala 
sekolah memfasilitasi kegiatan Lesson Study dengan memberdayakan MGMP di 
sekolah tersebut dan melaksanakan kegiatan Lesson Study secara bergilir dari 
mata pelajaran ke mata pelajaran lain. Kepala sekolah juga terlibat dalam kegiatan 
observasi pembelajaran dan memandu diskusi untuk merefleksi pembelajaran. 
Sekarang kegiatan Lesson Study bukan milik guru MIPA saja tetapi guru non-MIPA 
pun melakukan kegiatan Lesson Study. Sebagai contoh, SMAN 9 Bandung telah 
melaksanakan kegiatan Lesson Study Biology, PPKn, Sosiologi, dan Bahasa 
Indonesia pada semester genap 2005/2006. Pembicaraan tentang keberlanjutan 
program kerjasama dalam kegiatan Lesson Study juga dilakukan dengan pengurus 
MGMP matematika dan IPA SMP kota Bandung. Sebagai tindak lanjut, beberapa 
workshop tentang Lesson Study telah dilaksanakan untuk MGMP wilayah tenggara, 
wilayah timur, dan wilayah barat kota Bandung. MGMP IPA SMP wilayah barat kota 
Bandung telah menindaklanjuti workshop Lesson Study tersebut dengan persiapan 
perancangan dan pengembangan model pembelajaran berbasis handson activity, 
daily life, dan local materials. Selanjutnya MGMP IPA SMP wilayah barat kota 
Bandung pada semester genap 2005/2006 telah mengimplementasikan model 
pembelajaran tersebut di SMP Miftahul Iman, SMPN 12 Bandung, SMP Labschool 
UPI, SMPN 29 Bandung, dan SMP YWKA. Lesson study berasal dari Jepang yang 
dimanfaatkan untuk meningkatkan keprofesionalan guru. Keberhasilan Jepang 
dalam pendidikan membuat pakar pendidikan di Amerika Serikat dan negaranegara 
Eropa serta Australia belajar lesson study dari Jepang. Kalau negara-negara maju 
belajar dari Jepang, mengapa kita tidak? Walau demikian, lesson study yang 
berkembang di Indonesia tidak begitu saja mengadopsi konsep lesson study dari 
Jepang, akan tetapi melalui pengkajian dan ujicoba di sekolah-sekolah piloting sejak 
tahun 2001 melalui Program Kerjasama Teknis IMSTEP-JICA di UPI, UNY, dan UM. 
Untuk memperoleh model sosialisasi lesson study pada tingkat yang lebih luas, saat 
ini sedang dilakukan piloting lesson study di tiga kabupaten yaitu Kabupaten 
Sumedang, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Pasuruan. Piloting ini melibatkan 
seluruh guru Matematika dan IPA SMP dan MTs.  

 
5. Desain Lesson Study 

Lesson Study dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu Plan (merencanakan), Do 
(melaksanakan), dan See (merefleksi) yang berkelanjutan. Dengan kata lain Lesson 
Study merupakan suatu cara peningkatan mutu pendidikan yang tak pernah berakhir 
(continous improvement). Skema kegiatan Lesson Study diperlihatkan pada Gambar 
berikut.  

 

 
Gambar Skema kegiatan Lesson Study 
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Lesson Study dimulai dari tahap perencanaan (Plan) yang bertujuan untuk 
merancang pembelajaran yang dapat membelajarkan siswa dan berpusat pada siswa, 
bagaimana supaya siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 
Perencanaan yang baik tidak dilakukan sendirian tetapi dilakukan bersama, beberapa 
guru dapat berkolaborasi atau guru-guru dan dosen dapat pula berkolaborasi untuk 
memperkaya ide-ide. Perencanaan diawali dari analisis permasalahan yang dihadapi 
dalam pembelajaran. Permasalahan dapat berupa materi bidang studi, bagaimana 
menjelaskan suatu konsep. Permasalahan dapat juga berupa pedagogi tentang 
metoda pembelajaran yang tepat agar pembelajaran lebih efektif dan efisien atau 
permasalahan fasilitas, bagaimana mensiasati kekurangan fasilitas pembelajaran. 
Selanjutnya guru secara bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang 
dihadapi yang dituangkan dalam rancangan pembelajaran atau lesson plan, teaching 
materials berupa media pembelajaran dan lembar kerja siswa serta metoda evaluasi. 
Teaching materials yang telah dirancang perlu diujicoba sebelum diterapkan di dalam 
kelas. Kegiatan perencanaan memerlukan beberapa kali pertemuan (2 – 3 kali) agar 
lebih mantap. Pertemuan-pertemuan yang sering dilakukan dalam workshop antara 
guru-guru dan dosen-dosen dalam rangka perencanaan pembelajaran menyebabkan 
terbentuknya kolegalitas antara guru dengan guru, dosen dengan guru, dosen dengan 
dosen, sehingga dosen tidak merasa lebih tinggi atau guru tidak merasa lebih rendah. 
Mereka berbagi pengalaman dan saling belajar sehingga melalui kegiatankegiatan 
pertemuan dalam rangka Lesson Study ini terbentuk mutual learning (saling belajar). 

Langkah kedua dalam Lesson Study adalah pelaksanaan (Do) pembelajaran 
untuk menerapkan rancangan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam 
perencanaan. Dalam perencanaan telah disepakati siapa guru yang akan 
mengimplementasikan pembelajaran dan sekolah yang akan menjadi tuan rumah. 
Langkah ini bertujuan untuk mengujicoba efektivitas model pembelajaran yang telah 
dirancang. Guru-guru lain dari sekolah yang bersangkutan atau dari sekolah lain 
bertindak sebagai pengamat (observer) pembelajaran. Juga dosen-dosen atau 
mahasiswa melakukan pengamatan dalam pembelajaran tersebut. Kepala sekolah 
terlibat dalam pengamatan pembelajaran dan memandu kegiatan ini. Sebelum 
pembelajaran dimulai sebaiknya dilakukan briefieng kepada para pengamat untuk 
menginformasikan kegiatan pembelajaran yang direncanakan oleh seorang guru dan 
mengingatkan bahwa selama pembelajaran berlangsung pengamat tidak mengganggu 
kegiatan pembelajaran tetapi mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran. Fokus 
pengamatan ditujukan pada interaksi siswa-siswa, siswa-bahan ajar, siswa-guru, dan 
siswa-lingkungan yang terkait dengan 4 kompetensi guru sesuai dengan UU No. 14 
tentang guru dan dosen. 

Lembar observasi pembelajaran perlu dimiliki oleh para pengamat sebelum 
pembelajaran dimulai. Para pengamat dipersilahkan mengambil tempat di ruang kelas 
yang memungkinkan dapat mengamati aktivitas siswa. Biasanya para pengamat berdiri 
di sisi kiri dan kanan di dalam ruang kelas agar aktivitas siswa teramati dengan baik. 
Selama pembelajaran berlangsung para pengamat tidak boleh berbicara dengan 
sesama pengamat dan tidak menganggu aktivitas dan konsentrasi siswa. Para 
pengamat dapat melakukan perekaman kegiatan pembelajaran melalui video camera 
atau foto digital untuk keperluan dokumentasi dan bahan studi lebih lanjut. Keberadaan 
para pengamat di dalam ruang kelas di samping mengumpulkan informasi juga 
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dimaksudkan untuk belajar dari pembelajaran yang sedang berlangsung dan bukan 
untuk mengevaluasi guru.  

Langkah ketiga dalam kegiatan Lesson Study adalah refleksi (See). Setelah 
selesai pembelajaran langsung dilakukan diskusi antara guru dan pengamat yang 
dipandu oleh kepala sekolah atau personel yang ditunjuk untuk membahas 
pembelajaran. Guru mengawali diskusi dengan menyampaikan kesan-kesan dalam 
melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya pengamat diminta menyampaikan komentar 
dan lesson learnt dari pembelajaran terutama berkenaan dengan aktivitas siswa. 
Tentunya, kritik dan saran untuk guru disampaikan secara bijak demi perbaikan 
pembelajran. Sebaliknya, guru harus dapat menerima masukan dari pengamat untuk 
perbaikan pembelajaran berikutnya. Berdasarkan masukan dari diskusi ini dapat 
dirancang kembali pembelajaran berikutnya. Pada prinsipnya, semua orang yang 
terlibat dalam kegiatan Lesson Study harus memperoleh lesson learnt dengan 
demikian kita membangun komunitas belajar melalui Lesson Study.  

 
6. Karakteristik Lesson Study 

Lesson study adalah sebuah kegiatan kolaborasi dengan inisiatif pelaksanaan 
idealnya datang dari Kepala Sekolah bersama guru. Tipe lesson study yang 
berkembang ada dua tipe berikut. 
a) Lesson Study Berbasis Sekolah 

Jika lesson study yang dikembangkan berbasis sekolah, maka orang-orang yang 
melakukannya adalah semua guru dari berbagai bidang studi di sekolah tersebut 
serta Kepala Sekolah. Lesson study dengan tipe seperti ini dilaksanakan dengan 
tujuan utama untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa 
menyangkut semua bidang studi yang diajarkan. Karena kegiatan lesson study 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi, maka setiap guru terlibat secara 
aktif dalam ketiga kegiatan tersebut. Dalam setiap langkah dari kegiatan lesson 
study tersebut, guru memperoleh kesempatan untuk melakukan identifikasi masalah 
pembelajaran, mengkaji pengalaman pembelajaran yang biasa dilakukan, memilih 
alternatif model pembelajaran yang akan digunakan, merancang rencana 
pembelajaran, mengkaji kelebihan dan kekurangan alternatif model pembelajaran 
yang dipilih, melaksanakan pembelajaran, mengobservasi proses pembelajaran, 
mengidentifikasi hal-hal penting yang terjadi dalam aktivitas belajar siswa di kelas, 
melakukan refleksi secara bersama-sama atas hasil observasi kelas, serta 
mengambil pelajaran berharga dari setiap proses yang dilakukan untuk kepentingan 
peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran lainnya. Walaupun lesson study 
tipe ini secara umum hanya melibatkan warga sekolah yang bersangkutan, dalam 
pelaksanaannya dimungkinkan untuk melibatkan fihak luar, misalnya para ahli dari 
universitas atau undangan yang diperlukan karena kedudukannya.  

b) Lesson study berbasis MGMP / Bidang Studi 
Lesson study juga bisa dilaksanakan dengan berbasiskan MGMP (bidang studi). 
Sebagai contoh, sekelompok guru matematika di suatu wilayah bersepakat untuk 
melakukan lesson study guna meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar 
matematika di wilayah tersebut. Karena kelompok guru matematika tersebut berasal 
dari beberapa sekolah, maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara bergiliran dari 
satu sekolah ke sekolah lain. Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam 
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lesson study tipe ini pada dasarnya sama dengan tipe yang diuraikan sebelumnya. 
Perbedaannnya hanya pada anggota komunitas yang datang dari berbagai sekolah 
dengan spesialisasi yang sama. Dengan demikian, lesson study tipe ini anggota 
komunitasnya bisa mencakup satu wilayah (misalnya satu wilayah MGMP), satu 
kabupaten, atau lebih luas lagi. Pada tahapan perencanaan, anggota komunitasnya 
selain guru-guru sebidang dari sekolah yang berbeda-beda, dimungkinkan pula 
datang dari fihak lain misalnya universitas. Sementara pada tahapan implementasi 
pembelajaran dan refleksi, anggota komunitasnya dimungkinkan untuk sangat 
beragam termasuk guru-guru dari bidang studi berbeda. Jika kita perhatikan secara 
seksama, kedua tipe lesson study di atas pada dasarnya melibatkan sekelompok 
orang yang melakukan perencanaan, implementasi, dan refleksi pasca 
pembelajaran secara bersama-sama sehingga membentuk suatu komunitas belajar 
yang secara sinergis diharapkan mampu menciptakan terobosan-terobosan baru 
dalam menciptakan pembelajaran inovatif. Dengan cara seperti ini, maka setiap 
anggota komunitas yang terlibat sangat potensial untuk mampu melakukan self-
development sehingga memiliki kemandirian untuk berkembang bersama-sama 
dengan anggota komunitas belajar lainnya 

 
7. Tahap-tahap Pelaksanaan Lesson Study 

a. Persiapan Lesson Study (Plan) 
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa lesson study pada 

dasarnya meliputi tiga bagian kegiatan yakni perencanaan, implementasi, dan 
refleksi. Untuk mempersiapkan sebuah lesson study hal pertama yang sangat 
penting adalah melakukan persiapan. Tahap awal persiapan dapat dimulai dengan 
melakukan identifikasi masalah pembelajaran yang meliputi materi ajar, teaching 
materials (hands on), strategi pembelajaran, dan siapa yang akan berperan menjadi 
guru. Materi ajar yang dipilih tentu harus disesuaikan dengan kurikulum yang 
berlaku serta program yang sedang berjalan di sekolah. Analisis mendalam tentang 
materi ajar dan hands on yang dipilih perlu dilakukan secara bersama-sama untuk 
memperoleh alternatif terbaik yang dapat mendorong proses belajar siswa secara 
optimal. Pada tahapan analisis tersebut perlu dipertimbangkan kedalaman materi 
yang akan disajikan ditinjau antara lain dari tuntutan kurikulum, latar belakang 
pengetahuan dan kemampuan siswa, kompetensi yang akan dikembangkan, serta 
kemungkinan-kemungkinan pengembangan dalam kaitannya dengan materi terkait. 
Dalam kaitannya dengan materi ajar yang dikembangkan, juga perlu dikaji 
kemungkinan-kemungkinan respon siswa pada saat proses pembelajaran 
berlangsung. Hal ini sangat penting dilakukan terutama untuk mengantisipasi 
respons siswa yang tidak terduga. Jika materi ajar yang dirancang ternyata terlalu 
sulit bagi siswa, maka kemungkinan alternatif intervensi guru untuk menyesuaikan 
dengan tingkat kemampuan siswa perlu dipersiapkan secara matang. Sebaliknya, 
jika ternyata materi ajar yang dirancang terlalu mudah bagi siswa maka 
kemungkinan intervensi yang bersifat pengembangan perlu juga dipersiapkan. 
Dengan demikian, sebelum implementasi pembelajaran berlangsung guru telah 
memiliki kesiapan yang mantap sehingga proses pembelajaran yang terjadi pada 
saat lesson study dilaksanakan mampu mengoptimalkan proses dan hasil belajar 
siswa sesuai dengan yang diharapkan. Gambar 4. 1 di bawah ini memperlihatkan 
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sekelompok guru bersama beberapa orang dosen sedang melakukan diskusi untuk 
mempersiapkan sebuah lesson study. Selain aspek materi ajar, guru secara 
berkelompok perlu mendiskusikan strategi pembelajaran yang akan digunakan 
yakni meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Analisis kegiatan 
tersebut dapat dimulai dengan mengungkapkan pengalaman masing-masing dalam 
mengajarkan materi yang sama. Berdasarkan analisis pengalaman tersebut 
selanjutnya dapat dikembangkan strategi baru yang diperkirakan dapat 
menghasilkan proses belajar siswa yang optimal. Strategi pembelajaran yang dipilih 
antara lain dapat meliputi bagaimana melakukan pendahuluan agar siswa 
termotivasi untuk melakukan proses belajar secara aktif; aktivitas-aktivitas belajar 
bagaimana yang diharapkan dilakukan siswa pada kegiatan inti pembelajaran; 
bagaimana rancangan interaksi antara siswa dengan materi ajar, interaksi antar 
siswa, serta interaksi antara siswa dengan guru; bagaimana proses pertukaran hasil 
belajar (sharing) antar siswa atau antar kelompok harus dilakukan; bagaimana 
strategi intervensi guru pada level kelas, kelompok, dan individu; serta bagaimana 
aktivitas yang dilakukan siswa pada bagian akhir pembelajaran. Agar proses 
pembelajaran dapat berjalan secara mulus, maka rangkaian aktivitas dari awal 
sampai akhir pembelajaran perlu diperhitungkan secara cermat termasuk alokasi 
waktu yang tersedia. Selain mempersiapkan materi ajar dan strategi 
pembelajarannya, tidak kalah penting untuk mempersiapkan fihak-fihak yang perlu 
diundang untuk menjadi observer dalam implementasi pembelajaran yang 
dilanjutkan dengan kegiatan refleksi. Di samping kelompok guru sebidang, dalam 
pelaksanaan lesson study tidak tertutup kemungkinan untuk mengundang guru-guru 
mata pelajaran lain, Kepala Sekolah, ahli pendidikan bidang studi atau ahli bidang 
studi terkait, para pejabat yang berkepentingan, atau masyarakat pemerhati 
pendidikan. Kehadiran Kepala Sekolah dalam suatu lesson study sangatlah penting 
karena informasi yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di kelas dan refleksi 
pasca pembelajaran dapat menjadi masukan berharga bagi peningkatan kualitas 
sekolah secara keseluruhan. Keragaman observer yang hadir dalam kegiatan 
lesson study sangat menguntungkan karena latar belakang pengetahuan yang 
berbeda-beda dapat menghasilkan pandangan beragam sehingga bisa 
memperkaya pengetahuan para guru.  

b. Pelaksanaan Pembelajaran dalam Lesson Study (Do) 
Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, perlu dilakukan pertemuan 

singkat (briefing) yang dipimpin oleh Kepala Sekolah. Pada pertemuan ini, setelah 
Kepala Sekolah menjelaskan secara umum kegiatan lesson study yang akan 
dilakukan, selanjutnya guru yang bertugas untuk melaksanakan pembelajaran hari 
itu diberi kesempatan mengemukakan rencananya secara singkat. Informasi ini 
sangat penting bagi para observer terutama untuk merancang rencana observasi 
yang akan dilakukan di kelas. Selesai guru menyampaikan penjelasan, selanjutnya 
Kepala Sekolah mengingatkan kepada para observer untuk tidak mengganggu 
jalannya proses pembelajaran. Observer dipersilahkan untuk memilih tempat 
strategis sesuai rencana pengamatannya masing-masing. Setelah acara briefing 
singkat dilakukan, selanjutnya guru yang bertugas sebagai pengajar melakukan 
proses pembelajaran sesuai dengan rencana. Walaupun pada saat pembelajaran 
hadir sejumlah observer, guru hendaknya dapat melaksanakan proses 
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pembelajaran sealamiah mungkin. Berdasarkan pengalaman lesson study yang 
sudah dilakukan, proses pembelajaran dapat berjalan secara alamiah. Hal ini dapat 
terjadi karena observer tidak melakukan intervensi apapun terhadap siswa. Mereka 
biasanya hanya melakukan pengamatan sesuai dengan fokus perhatiannya masing-
masing. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas berikut akan diuraikan 
contoh pelaksanaan pembelajaran dalam suatu lesson study yang dilakukan di 
SMPN 1 Lembang. Sebelum pelaksanaan pembelajaran, Kepala Sekolah 
memberikan penjelasan singkat tentang kegiatan pembelajaran yang akan 
dilakukan. Pada saat itu dijelaskan bahwa materi yang akan dipelajari siswa adalah 
tentang luas lingkaran yang harus diturunkan rumusnya melalui kegiatan eksplorasi.  

Pertemuan Singkat Sebelum Pembelajaran Awal pembelajaran dimulai 
dengan penjelasan singkat tentang materi yang akan dipelajari hari itu serta 
rangkaian kegiatan yang harus dilakukan siswa selama proses pembelajaran 
berlangsung. Untuk menarik perhatian siswa, guru memperlihatkan benda-benda 
yang ada disekitar siswa yang bagiannya berbentuk lingkaran. Kemudian guru 
mengajukan sebuah pertanyaan “Tahukah kamu cara menemukan atau 
menurunkan rumus luas daerah lingkaran?” Setelah guru mengajukan pertanyaan 
tersebut, selanjutnya dijelaskan bahwa secara berkelompok siswa diharapkan dapat 
menemukan rumus luas daerah lingkaran dengan menggunakan pendekatan luas 
daerah bangun geometri yang sudah diketahui.  

Cara Melakukan Observasi dalam Lesson Study  
Agar proses observasi dalam pembelajaran dari suatu lesson study dapat 

berjalan dengan baik, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan baik oleh 
guru maupun observer sebelum proses pembelajaran dimulai. Sebelum proses 
pembelajaran berlangsung, guru dapat memberikan gambaran secara umum apa 
yang akan terjadi di kelas yakni meliputi informasi tentang rencana pembelajaran, 
tujuannya apa, bagaimana hubungan materi ajar hari itu dengan mata pelajaran 
secara umum, bagaimana kedudukan materi ajar dalam kurikulum yang berlaku, 
dan kemungkinan respon siswa yang diperkirakan. Selain itu observer juga perlu 
diberikan informasi tentang lembar kerja siswa dan peta posisi tempat duduk yang 
menggambarkan seting kelas yang digunakan. Akan lebih baik jika peta posisi 
tempat duduk tersebut dilengkapi dengan nama-nama siswa secara lengkap. 
Dengan memiliki gambaran yang lengkap tentang pembelajaran yang akan 
dilakukan, maka seorang observer dapat menetapkan apa yang akan dilakukan di 
kelas pada saat melakukan pengamatan. Sebagai contoh, seorang observer dapat 
memfokuskan perhatiannya pada siswa tertentu yang penting untuk diamati 
misalnya karena alasan tingkat kemampuannya dibandingkan siswa lain atau ada 
hal khusus yang penting untuk diamati. Observer lain mungkin tertarik dengan cara 
siswa berinteraksi dengan temannya dalam kelompok, cara mengkomunikasikan ide 
baik dalam kelompok atau kelas, atau cara mengajukan argumentasi atas solusi 
dari masalah yang diberikan. Ada juga observer yang mungkin tertarik dengan 
respon siswa pada saat mengalami kesulitan dan memperoleh intervensi dari guru. 
Fokus observasi pada pelaksanaannya akan sangat beragam tergantung pada 
minat serta tujuannya masing-masing. Semakin beragam target yang menjadi fokus 
observasi, maka semakin lengkaplah informasi yang bisa digali, dianalisis, dan 
diungkap pada saat dilakukan refleksi. Jika akan dilakukan rekaman video, tentukan 

MODUL PLPG 2014 | MODEL-MODEL PEMBELAJARAN PAUD/TK 165 



siapa yang akan melakukannya, pilih tempat strategis untuk melakukan 
pengambilan gambar yang meliputi aktivitas siswa dan guru, dan pastikan bahwa 
rekaman video yang dibuat menggambarkan seluruh proses pembelajaran secara 
utuh. Rekaman video ini sangat penting sebagai bagian dari dokumentasi yang 
sewaktu-waktu dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan diskusi 
pengembangan lesson study atau diskusi masalah-masalah pembelajaran secara 
umum. Untuk mengantisipasi kemungkinan banyaknya observer yang datang, kelas 
sebaiknya ditata sedemikian rupa sehingga mobilitas siswa, guru, dan observer 
dapat berlangsung secara nyaman dan mudah. Pada saat melakukan observasi, 
disarankan untuk melakukan beberapa hal berikut: 
• Membuat catatan tentang komentar atau diskusi yang dilakukan siswa serta 

jangan lupa menuliskan nama atau posisi tempat duduk siswa.  
• Membuat catatan tentang situasi dimana siswa melakukan kerjasama atau 

memilih untuk tidak melakukan kerjasama.  
• Mencari contoh-contoh bagaimana terjadinya proses konstruksi pemahaman 

melalui diskusi dan aktivitas belajar yang dilakukan siswa.  
• Membuat catatan tentang variasi metoda penyelesaian masalah dari siswa secara 

individual atau kelompok siswa, termasuk strategi penyelesaian yang salah. Selain 
membuat catatan tentang beberapa hal penting mengenai aktivitas belajar siswa, 
seorang observer selama melakukan pengamatan perlu mempertimbangkan atau 
berpedoman pada sejumlah pertanyaan berikut: 

• Apakah tujuan pembelajaran sudah jelas? Apakah aktivitas yang dikembangkan 
berkontribusi secara efektif pada pencapaian tujuan tersebut?  

• Apakah langkah-langkah pembelajaran yang dikembangkan berkaitan satu 
dengan lainnya? Dan apakah hal tersebut mendukung pemahaman siswa tentang 
konsep yang dipelajari? 

• Apakah hands-on atau teaching material yang digunakan mendukung pencapaian 
tujuan pembelajaran yang ditetapkan? 

• Apakah diskusi kelas yang dilakukan membantu pemahaman siswa tentang 
konsep yang dipelajari? 

• Apakah materi ajar yang dikembangkan guru sesuai dengan tingkat kemampuan 
siswa? 

• Apakah siswa menggunakan pengetahuan awalnya atau pengetahuan 
sebelumnya untuk memahami konsep baru yang dipelajari? 

• Apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru dapat mendorong dan 
memfasilitasi cara berpikir siswa? 

• Apakah gagasan siswa dihargai dan dikaitkan dengan materi yang sedang 
dipelajari? 

• Apakah kesimpulan akhir yang diajukan didasarkan pada pendapat siswa? 
• Apakah kesimpulan yang diajukan sesuai dengan tujuan pembelajaran? 
• Bagaimana guru memberi penguatan capaian hasil belajar siswa selama 

pembelajaran berlangsung? 

c. Kegiatan Refleksi (See) 
Kegiatan refleksi harus dilaksanakan segera setelah selesai pembelajaran. 

Hal ini dimaksudkan agar setiap kejadian yang diamati dan dijadikan bukti pada saat 
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mengajukan pendapat atau saran terjaga akurasinya karena setiap orang dipastikan 
masih bisa mengingat dengan baik rangkaian aktivitas yang dilakukan di kelas. 
Dalam kegiatan ini paling tidak ada tiga orang yang harus duduk di depan yaitu 
Kepala Sekolah, Guru yang melakukan pembelajaran, dan tenaga ahli yang 
biasanya datang dari Perguruan Tinggi. Dalam acara ini, Kepala Sekolah bertindak 
sebagai fasilitator atau pemandu diskusi. Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan 
dalam refleksi adalah sebagai berikut: 
• Fasilitator memperkenalkan peserta refleksi yang ada di ruangan sambil 

menyebutkan masing-masing bidang keahliannya.  
• Fasilitator menyampaikan agenda kegiatan refleksi yang akan dilakukan (sekitar 2 

menit).  
• Fasilitator menjelaskan aturan main tentang cara memberikan komentar atau 

mengajukan umpan balik. Aturan tersebut meliputi tiga hal berikut: (1) Selama 
diskusi berlangsung, hanya satu orang yang berbicara (tidak ada yang berbicara 
secara bersamaan), (2) Setiap peserta diskusi memiliki kesempatan yang sama 
untuk berbicara, dan (3) Pada saat mengajukan pendapat, observer harus 
mengajukan bukti-bukti hasil pengamatan sebagai dasar dari pendapat yang 
diajukannya (tidak berbicara berdasarkan opini).  

• Guru yang melakukan pembelajaran diberi kesempatan untuk berbicara paling 
awal, yakni mengomentari tentang proses pembelajaran yang telah dilakukannya. 
Pada kesempatan itu, guru tersebut harus mengemukakan apa yang telah terjadi 
di kelas yakni kejadian apa yang sesuai harapan, kejadian apa yang tidak sesuai 
harapan, dan apa yang berubah dari rencana semula. (15 sampai 20 menit).  

• Berikutnya perwakilan guru yang menjadi anggota kelompok pada saat 
pengembangan rencana pembelajaran diberi kesempatan untuk memberikan 
komentar tambahan.  

• Fasilitator memberi kesempatan kepada setiap observer untuk mengajukan 
pendapatnya. Pada kesempatan ini tiap observer memiliki peluang yang sama 
untuk mengajukan pendapatnya.  

• Setelah masukan-masukan yang dikemukakan observer dianggap cukup, 
selanjutnya fasilitator mempersilahkan tenaga ahli untuk merangkum atau 
menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan.  

• Fasilitator berterimakasih kepada seluruh partisipan dan mengumumkan kegiatan 
lesson study berikutnya.  

 
8. Evaluasi Kegiatan Lesson Study 

Kegiatan lesson study pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang 
mampu mendorong terbentuknya sebuah komunitas belajar (learning community) 
yang secara konsisten melakukan continuous improvement baik pada level individu, 
kelompok, maupun pada sistem yang lebih umum. Pengetahuan yang dibangun 
melalui lesson study dapat menjadi modal sangat berharga untuk meningkatkan 
kualitas kinerja masing masing fihak yang terlibat. Sebagai contoh, seorang guru 
yang terlibat dalam observasi sebuah lesson study berhasil menemukan sejumlah 
hal penting berkenaan dengan model pembelajaran yang dikembangkan. Menurut 
pendapatnya, bahan ajar eksploratif yang digunakan ternyata telah mampu 
mendorong kreativitas siswa sehingga mereka mampu menampilkan sebuah 
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strategi baru yang bersifat orisinal. Berdasarkan pengalaman ini dia akan berusaha 
mencoba menerapkan pendekatan tersebut dalam pembelajaran di sekolahnya. 
Seorang observer dari salah satu negara Afrika, pada saat kegiatan refleksi 
menyatakan kekagumannya pada cara guru mengembangkan pola interaksi antar 
siswa dalam kelompok. Menurut pengamatannya pola kerjasama kelompok seperti 
yang dia lihat dalam pembelajaran telah berhasil menciptakan peluang untuk 
terjadinya sharing pengetahuan dan saling tolong-menolong, sehingga siswa yang 
memiliki kemampuan kurang sekalipun menjadi sangat terbantu oleh teman-
temannya. Berdasarkan proses pembelajaran yang diamati di kelas, dia 
menyatakan memperoleh pelajaran berharga yang bisa menjadi masukan untuk 
meningkatkan kualitas proses pendidikan di negaranya. Seorang Kepala Sekolah, 
setelah mengikuti beberapa kali lesson study secara intensif, mengajukan 
pendapatnya bahwa kegiatan tersebut sangat potensial mendorong banyak fihak 
untuk melakukan hal yang terbaik. Siswa ternyata menunjukkan motivasi yang 
sangat tinggi untuk menunjukkan potensinya masing-masing pada saat lesson study 
dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut mampu menjadi dorongan 
untuk tumbuhnya motivasi berprestasi pada diri siswa. Guru-guru lain yang baru 
melihat aktivitas lesson study banyak yang mulai tertarik untuk mencobanya. 
Dengan mencoba melakukan lesson study, berarti dia terdorong untuk melakukan 
persiapan yang lebih baik dibanding biasanya sehingga proses pembelajaran yang 
dikembangkan kadang-kadang sangat diluar dugaan bahkan sangat inovatif. 
Seorang dosen, setelah beberapa kali mengikuti kegiatan lesson study juga 
mengaku mulai terpengaruh untuk mencoba memperkenalkan dan menerapkan hal-
hal positif yang dia dapatkan dari aktivitas tersebut pada kelas yang me njadi 
tanggung jawabnya. Seorang Dekan juga tidak kalah dengan fihak-fihak lain untuk 
mencoba mengambil manfaat dari lesson study bagi mahasiswa calon guru di 
fakultasnya. Berdasarkan pengalamannya melakukan lesson study bersama guru-
guru di sekolah, dia akhirnya menetapkan suatu kebijakan bahwa setiap mahasiswa 
peserta Program Pengalaman Lapangan diharuskan terlibat secara aktif dalam 
kegiatan lesson study.  
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MATERI PEMBELAJARAN 3 
PENGEMBANGAN SILABUS DAN RPP: 

TEORI DAN DESAIN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN 
 
 
 
1. Pengembangan Silabus dan Penyusunan RPP 

Penyusunan Silabus dan RPP merupakan satu indikator dari standar proses 
pendidikan yang ditetapkan dalam PerMenDikNas Nomor 41 Tahun 2007. Silabus dan 
RPP merupakan dokumen guru dalam merencanakan pembelajaran. Kedua dokumen 
ini untuk setiap satuan pendidikan dapat berbeda pada indikator, pengalaman belajar 
atau komponen lainnya. Oleh karena itu ditetapkan standar minimal penyusunannya di 
dalam peraturan tersebut. Walau demikian dasar teori keduanya perlu Anda pahami 
untuk membentuk pola pikir dan perilaku berkarya.  

a. Desain Sistem Pembelajaran 
Dasar teori dalam pengembangan Silabus dan penyusunan RPP adalah 

Desain Sistem Pembelajaran. Desain Sistem Pembelajaran dalam kawasan 
Teknologi Pendidikan merupakan salah satu solusi mengatasi masalah belajar 
bertujuan, dimana guru sengaja menyediakan kondisi eksternal melalui 
perencanaan pembelajaran.  

Desain sistem pembelajaran memberikan bantuan untuk mencapai tujuan 
belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik, dengan jalan mengembangkan 
komponen-komponen pembelajaran untuk memudahkan belajar peserta didik. 
Untuk memahami apa dan bagaimana desain sistem pembelajaran, maka Anda 
harus mengetahui terlebih dahulu sistem pembelajaran.  

Pembelajaran sebagai sebuah sistem dikenal dengan sebutan sistem 
pembelajaran, yang menggambarkan sebuah proses yang terdiri dari komponen-
komponen pembelajaran saling berinteraksi satu dengan lainnya untuk mencapai 
tujuan.  
Contoh: Sistem pembelajaran di kelas 
Proses Pembelajaran  

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Interaksi Sistem Pembelajaran di Kelas 
 

• Ruangan kelas  
• Media  
• Silabus, RPP 
• Guru  
• Bahan Ajar  
• Evaluasi  

 

Siswa 

 

Lulusan 

Umpan Balik 

 

Input Input 
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Berdasarkan contoh tersebut, maka Silabus dan RPP merupakan subsistem 
pembelajaran.  

Untuk mengembangkan Silabus dan menyusun RPP, maka keduanya harus 
dipandang sebagai sistem. Oleh sebab itu perlu diketahui apa yang disebut 
pendekatan sistem. Menurut Dick Carey (2005: 367) yang dikutip oleh Benny A. 
Pribadi (2009: 27-28), pendekatan sistem adalah sebuah prosedur yang digunakan 
oleh perancang desain sistem pembelajaran untuk menciptakan sebuah 
pembelajaran secara sistemik dan sistematik.  

Secara sistemik yaitu cara pandang yang menganggap sebagai satu kesatuan 
yang utuh dengan komponen-komponen yang berinterfungsi. Secara sistematik 
merujuk pada upaya melakukan tindakan terarah langkah demi langkah.  

Pendekatan sistem ini dapat memberi keuntungan kepada perancang 
pembelajaran yaitu: 
•  Perancang akan memusatkan perhatian pada tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Setiap langkah yang dilakukan dalam sebuah sistem akan diasahkan 
pada upaya untuk mencapai tujuan.  
Contoh: 
Jika guru sudah mengidentifikasi standar kompetensi, maka kompetensi dasar, 
materi, strategi, evaluasi diarahkan untuk mencapai standar kompetensi.  

•  Perancang pembelajaran akan mampu melihat keterkaitan antar sub sistem atau 
komponen dalam sebuah sistem, melalui mekanisme umpan balik sehingga dapat 
dilakukan revisi.  
Contoh: 

   
 
 
        
 
       
 
 
         
 
    
  
 
 
 
 
 
      
 
 

Gambar RPP sebagai sistem 
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170 MODUL PLPG 2014 | MODEL-MODEL PEMBELAJARAN PAUD/TK 



Pembelajaran sebagai sistem dan pendekatan sistem merupakan prinsip 
dalam memahami Silabus dan RPP sebagai sebuah sistem. Perancangan Silabus 
dan RPP merupakan proses yang dilakukan sebelum tindakan atau pelaksanaan 
pembelajaran. Proses ini dalam Teknologi Pendidikan disebut Desain Sistem 
Pembelajaran. Pada dasarnya prosesnya sama dengan melihat sub sistem sebagai 
bagian dari sistem, mengidentifikasi fungsi dan kaitan antar sub sistem, mensintesis 
sub sistem menjadi satu kesatuan. Dengan demikian desain sistem pembelajaran 
merupakan proses rancangan pembelajaran secara sistematik dan menyeluruh.  

Desain sistem pembelajaran sebagai proses rancangan pembelajaran secara 
sistematik dan menyeluruh, biasanya digambarkan dalam bentuk model yang 
dipersentasikan dalam bentuk grafis atau flowchart. Dengan demikian desain sistem 
pembelajaran menggambarkan langkah-langkah atau prosedur yang harus 
ditempuh untuk menciptakan pembelajaran. Terdapat beberapa model desain 
sistem pembelajaran, yaitu berorientasi kelas, berorientasi produk dan berorientasi 
sistem.  

Pengembangan Silabus dan penyusunan RPP, didasarkan pada model 
desain sistem pembelajaran berorientasi kelas. Model ini ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan para guru dan siswa, dan dapat diaplikasikan mulai dari jenjang sekolah 
dasar sampai pendidikan tinggi. Asumsi model ini adalah adanya sejumlah aktivitas 
yang akan diselenggarakan di dalam kelas dengan waktu belajar yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Guru, murid, kurikulum dan fasilitas tertentu telah tersedia 
sebelumnya. Di sini guru bukan merancang pembelajaran yang sama sekali baru, 
karena standar kompetensi dan kompetensi dasar telah dirumuskan dalam standar 
isi.  

Model desain sistem pembelajaran berorientasi kelas antara lain model 
Gerlach dan Ely (1980) seperti dikutip oleh Toeti Sokemato (1993, h. 18-21) 
langkah-langkah model desain sistem pembelajaran Gerlach dan Ely adalah 
sebagai berikut: 
• Langkah pertama, penyusunan tujuan belajar dan penentuan materi.  
• Langkah kedua, penilaian perilaku awal siswa berdasarkan tujuan belajar dan 

materi yang telah ditetapkan. Langkah ini dikenal dengan sebutan pre tes.  
• Langkah ketiga, menentukan strategi (metode), mengatur pengelompokkan siswa, 

mengalokasikan waktu, menentukan tempat atau ruangan dan memilih sumber 
belajar. Dilaksanakan secara simultan berdasarkan langkah-langkah pertama dan 
kedua.  

• Langkah keempat, evaluasi hasil belajar berdasarkan tujuan belajar yang telah 
ditentukan.  

• Langkah keenam, umpan balik setelah rancangan pembelajaran diimplikasikan di 
kelas.  

Secara visual model desain sistem pembelajaran Gerlach dan Ely 
digambarkan seperti di bawah ini.  
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Gambar Model DSP Gerlach dan Ely 
 
Model pengembangan Silabus dan penyusunan RPP, tidak digambarkan 

dalam bentuk visual melainkan dalam bentuk langkah-langkah atau prosedur yang 
harus ditempuh. Prosedur pengembangan Silabus dan penyusunan RPP 
didasarkan minimal harus ada 4 komponen yaitu tujuan pembelajaran, materi, 
strategi dan evaluasi.  

Desain sistem pembelajaran Silabus dan RPP oleh teori ilmiah dengan 
harapan produk yang dibuat guru realistik. Beberapa teori ilmiah itu adalah sebagai 
berikut.  
1) Sistem 

Desain sistem pembelajaran disusun dengan menerapkan pendekatan 
sistem, di mana setiap komponen berinteraksi dengan komponen lainnya dan 
saling ketergantungan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teori ini 
berimplikasi kepada setiap komponen pembelajaran harus dikembangkan untuk 
mencapai komponen tujuan pembelajaran. Apabila satu komponen tidak 
dikembangkan dengan baik (konsisten dan memadai) akan mengakibatkan 
kualitas akan menjadi rendah dan pengimplementasian di lapangan terganggu.  

Implikasi lain adalah melalui pendekatan sistem ini adalah setiap 
komponen dapat segera diperoleh umpan balik dapat direvisi setiap saat. Hal ini 
tampak dalam model sistem dari Filbeck yang menjelaskan bahwa sub sistem 
(komponen sistem) saling berhubungan atau berintegrasi dalam menjalankan 
fungsinya.  

Sebagai contoh dikemukakan adanya sistem dalam perencanaan 
pembelajaran, tampak dalam model berikut ini.  
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Gambar Sistem Perencanaan Pembelajaran 

2) Analisis Peserta Didik 
Paradigma pembelajaran pada saat ini telah bergeser dari guru kepada 

siswa (learned oriented). Konsekuensi paradigma ini, perencanaan harus 
disusun atas dasar kebutuhan siswa. Sebagai contoh adalah: (a) siswa dengan 
karakteristik gaya belajarnya berimplikasi kepada pemilihan media, (b) siswa 
dengan karakteristik perkembangan kognitif berimplikasi kepada penentuan 
metode pembelajaran, dan (c) siswa memiliki karakteristik kemampuan awal 
berimplikasi pada penguasaan kompetensi dasar satu, sehingga materi pelajaran 
akan dimulai dengan pencapaian kompetensi dasar kedua. Konsep ini sejalan 
dengan Mollenda, yang mengontrol kondisi internal siswa adalah variabel di 
dalam diri siswa.  

Dalam konsep belajar yang menjadi perhatian adalah proses belajar di 
dalam internal siswa. Oleh karena itu, perubahan perilaku siswa tergantung 
bagaimana siswa memproses perolehan pengalaman belajarnya di dalam 
dirinya.  

Implikasi dari teori ini, perancang pembelajaran harus dapat memanfaatkan 
hal itu di dalam mengelola aktivitas belajar siswa selama berlangsungnya proses 
belajar mengajar. Sebagai contoh dikatakan oleh B. F. Skinner tentang prinsip 
belajar: "perilaku dapat dibentuk melalui proses penguatan". Atas dasar teori ini 
perencanaan pembelajaran yang disusun guru, dapat dituliskan pada komponen 
evaluasi pembelajaran dengan merencanakan aktivitas belajar atau respon yang 
benar. Contoh lain adalah tentang motivasi belajar dari Keller: "seseorang akan 
melakukan sesuatu kalau ia akan melihat hasil yang memiliki nilai atau manfaat". 
Implikasi teori ini adalah guru merencanakan pembelajaran pada bagian 
prosedur (urutan) pembelajaran yaitu pendahuluan direncanakan dengan 
menjelaskan relevansi isi materi pelajaran dengan dunia kerja, kegiatan 
pendidikan selanjutnya dan kegiatan yang menunjang praktik.  
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3) Pembelajaran 
Mengusahakan siswa belajar adalah tugas utama guru sebagai fasilitator 

pembelajaran. Hal ini merupakan implikasi dari sifat teori pembelajaran yaitu 
preskriptif (menyarankan bagaimana sebaiknya proses belajar diselenggarakan).  
Contoh: teori pembelajaran yang akan diaplikasikan dalam perencanaan 
pembelajaran adalah model pembelajaran berpikir induktif dari Hilda Taba yang 
membantu siswa dalam pengembangan keterampilan berpikir. Berdasarkan 
model tersebut guru dapat merencanakan strategi pembelajaran dengan tahapan 
sebagai berikut.  
• Pembentukan konsep  

Pada tahap ini siswa mempelajari konsep berdasarkan masalah dan ditunjang 
oleh data atau fakta-fakta yang relevan dengan cara berikut.  
 Mengidentifikasi data yang relevan dengan permasalahan.  
 Mengelompokkan data atas dasar kesamaan karakteristik.  
 Membuat kategori serta label pada kelompok-kelompok data yang memiliki 

kesamaan karakteristik.  
• Interpretasi data 

Kegiatan tahap ini siswa diminta untuk melakukan: 
  Verifikasi (pengujian), data yang telah dikategorikan sesuai dengan 

konsep yang diperoleh, dan membuat kesimpulan dari hasil kegiatan 
verifikasi data.  

• Penerapan Prinsip 
Tahap ini merupakan aplikasi prinsip dan kesimpulan data yang dirumuskan 
siswa dengan cara: 
 mengajukan permasalahan baru.  
 menjelaskan prediksi atau hipotesis, dan 
 menjelaskan dasar teori untuk memperkuat argumen hipotesisnya.  
Apabila model ini dikuasai guru langkah pembelajaran lebih bervariasi dan 
paradigma belajar berorientasi siswa terjawab.  

4) Komunikasi 
Merupakan pengiriman pesan dari sender kepada receiver. Konsep komunikasi 
dari Berlo yang disebut S - M - C- R, Source- Message- Channel - Receiver 
menggambarkan betapa penting saluran penyampaian pesan yaitu media. 
Implikasi dari teori ini, dalam perencanaan pembelajaran komponen media 
menjadi sub sistem pembelajaran yang berfungsi untuk mengurangi verbalisme 
dan dapat membantu pemahaman siswa dengan persepsi yang sama.  
Contoh: 
 Guru menggunakan media realia untuk membelajarkan siswa jurusan 

akuntansi yaitu bukti-bukti transaksi, dan  
 Guru menjelaskan cara pembuatan burger dengan media realia sayuran, 

mayones, roti burger dan beef burger.  
Desain sistem pembelajaran yang harus dikembangkan oleh guru minimal 4 
komponen, yang akan diuraikan berikut ini: 
a) Tujuan Pembelajaran 

Rancangan pembelajaran sebagai suatu sistem dimulai dengan komponen 
pertama dan utama yaitu tujuan pembelajaran/kompetensi. Tujuan 
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pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ditunjukkan 
oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran (Bloom, dkk. ).  
Sedangkan kompetensi merupakan kecakapan peserta didik yang memadai 
untuk melakukan suatu tugas dengan standar tertentu. Bullard, dkk. Menyebut 
istilah ini adalah performance objective/tujuan penampilan. Dick dan Carey 
menyebutkan dengan istilah tujuan performansi.  
Berdasarkan kedua istilah tersebut, tujuan pembelajaran tampak belum 
mengarah pada perbuatan sedangkan kompetensi menunjukkan perilaku 
secara totalitas untuk mendemonstrasikan unjuk kerja/perbuatan.  
Dengan mengacu kepada kedua istilah di atas yang terpenting adalah makna 
keduanya menggambarkan pernyataan penampilan peserta didik setelah 
mengikuti proses belajar.  
Tujuan pembelajaran/kompetensi merupakan hasil akhir yang dicapai oleh 
siswa, bermanfaat dalam membantu arah pembelajaran secara umum, seperti 
berikut.  
• Memberikan petunjuk materi pelajaran yang harus dipelajari siswa.  
• Memberikan pengarahan pemilihan metode yang sebaiknya diterapkan.  
• Memberikan pengarahan penentuan media yang digunakan.  
• Memberikan pengarahan dalam merencanakan langkah pembelajaran.  
• Memberikan pengarahan dalam menilai hasil belajar siswa.  

Dengan kata lain tujuan pembelajaran/kompetensi dapat membantu 
usaha belajar siswa.  

Hierarki tujuan pembelajaran (Perceival dan Ellington) atau tujuan 
penampilan (Bullard) diklasifikasikan menjadi dua yaitu tujuan umum (terminal 
objective/goal) dan tujuan khusus (enabling objective). Dalam konteks 
kurikulum tingkat satuan pendidikan istilah ini setara dengan standar 
kompetensi (kompetensi ) dan kompetensi dasar (sub kompetensi). Untuk 
mencapai tujuan khusus dirumuskan indikator (kriteria unjuk kerja).  

Ruang lingkup tujuan umum adalah luas dan merupakan pernyataan 
tentang penampilan/perilaku akhir yang dapat dicapai siswa setelah 
menyelesaikan suatu mata pelajaran atau satu tema pelajaran (pendekatan 
tematik). Jadi luas jangkauannya tergantung pada ruang lingkup kegiatan 
yang sedang dilakukan. Sedangkan tujuan khusus merupakan pernyataan 
tentang penampilan/perilaku yang lebih spesifik dan dapat dicapai siswa 
setelah menyelesaikan satu materi pokok (pokok bahasan). Jadi tujuan 
khusus dijabarkan dari tujuan umum. Untuk mengetahui keberhasilan 
mencapai tujuan khusus diperlukan indikator yaitu pernyataan yang 
merupakan kumpulan dari perilaku yang menunjang tercapainya tujuan 
khusus.  

Berdasarkan paparan di atas, maka hierarki tujuan pembelajaran adalah 
sebagai berikut.  
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Gambar Hierarki Tujuan Pembelajaran 

Istilah-istilah tersebut dapat disesuaikan dengan memperhatikan 
jangkauan dan ruang lingkup kegiatan yang dilakukan.  

Pernyataan yang merupakan perilaku yang ditunjukkan siswa oleh 
Bloom, dkk. digambarkan dalam jenjang bagaimana berpikir (ranah kognitif), 
bagaimana bersikap dan merasakan sesuatu (ranah afektif) dan bagaimana 
berbuat (ranah psikomotorik). Ketiga ranah ini dijabarkan sebagai berikut: 

a. Ranah Kognitif menurut Anderson dan Krathwohl 
Pada tujuan pembelajaran ini terdapat tingkatan mulai dari 

pengetahuan tentang fakta-fakta sampai kepada proses intelektual yang 
tinggi, yaitu pengetahuan, pemahaman, mengaplikasikan, menganalisis, 
mensistesis, dan menilai. Tingkatan taksonomi ini kemudian direvisi mulai 
dari mengingat, mengerti, memakai, menganalisis, menilai, dan mencipta.  

Deskripsi dari masing-masing jenjang tersebut adalah sebagai 
berikut.  
• Mengingat (remember): Meningkatkan ingatan atas materi yang 

disajikan dalam bentuk yang sama seperti yang diajarkan. Contoh: 
siswa akan dapat menyebutkan langkah-langkah mengukur berat bahan 
untuk mengolah makanan.  

• Mengerti (understand): mampu membangun arti dari pesan 
pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tulisan maupun grafis. 
Contoh: siswa akan dapat membuat ringkasan sejarah timbulnya 
akuntansi.  

• Memakai (use): menggunakan prosedur untuk mengerjakan latihan 
maupun memecahkan masalah. Contoh: siswa akan dapat 
menggunakan prosedur cara membuat laporan keuangan.  
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• Menganalisis (analysis): memecah bahan-bahan ke dalam unsur-unsur 
pokoknya dan menentukan bagaimana bagian-bagian saling 
berhubungan satu sama lain dan kepada keseluruhan struktur. Contoh: 
siswa akan dapat menjabarkan pengaruh inflasi terhadap berbagai nilai 
uang.  

• Menilai (evaluate): membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan 
standar tertentu. Contoh: siswa mampu membuat kritik tentang laporan 
rugi laba.  

• Mencipta (create): membuat suatu produk yang baru dengan mengatur 
kembali unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam suatu pola atau 
struktur yang belum pernah ada sebelumnya. Contoh: siswa mampu 
menciptakan masakan nusantara yang mengandung unsur-unsur 
kekayaan alam daerah Nusantara 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar Ranah Kognitif 

 
b. Ranah Psikomotor 

Tujuan pembelajaran kawasan psikomotor dikembangkan oleh 
Harrow, disusun secara hierarkis dalam lima tingkat, mencakup tingkat 
meniru sebagai tingkat yang paling sederhana dan naturalisasi sebagai 
tingkat yang paling kompleks. Perilaku psikomotor menekankan pada 
keterampilan neuro-maxular yaitu keterampilan dengan gerakan otot.  
• Meniru (immitation): mengharapkan siswa untuk dapat meniru suatu 

perilaku yang dilihatnya. Contoh: siswa dapat mengulang gerak 
menyapukan kuas dengan benar di atas nastar yang sudah dibentuk.  

• Menerapkan (manipulation): siswa dapat melakukan perilaku tanpa 
bantuan visual, sebagaimana pada tingkat meniru. Pada dasarnya tujuan 
tingkat ini sama dengan meniru, bedanya adalah siswa tidak lagi melihat 
contoh tapi hanya diberi instruksi secara tertulis atau verbal. Contoh: 
siswa dapat menghidupkan komputer dengan membaca manual dan 
penjelasan secara verbal.  
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• Memantapkan (precission): siswa diharapkan dapat melakukan suatu 
perilaku tanpa menggunakan contoh visual maupun petunjuk tertulis, dan 
melakukannya dengan lancar, tepat, seimbang, dan akurat. Contoh: 
siswa dapat mengetik kata ke dalam format data base tanpa membuat 
kesalahan.  

• Merangkai (articulation): siswa diharapkan untuk menunjukkan 
serangkaian gerakan dengan akurat, urutan yang benar, dan kecepatan 
yang tepat. Contoh: siswa dapat menggunakan kalkulator untuk 
mengerjakan 10 soal matematika dalam waktu 10 menit.  

• Naturalisasi (naturalization): siswa diharapkan melakukan gerakan 
tertentu secara spontan dan otomatis. Siswa melakukan gerakan tersebut 
tanpa berpikir lagi cara melakukannya dan urutannya. Contoh: siswa 
dapat mengoperasikan program data base dengan lancar.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar Ranah Psikomotor 
 

c. Ranah Afektif 
Krathwohl, Bloom & Maisa mengembangkan taksonomi tujuan yang 

berorientasikan kepada perasaan atau afektif. Taksonomi ini 
menggambarkan proses seseorang dalam mengenali dan mengadopsi 
suatu nilai dan sikap tertentu yang menjadi pedoman baginya dalam 
bertingkah laku. Krathwohl mengelompokkan tujuan afektif ke dalam lima 
kelompok.  
• Menerima (receiving): mengharapkan siswa untuk mengenal, bersedia 

menerima, dan memperhatikan berbagai stimulus. Dalam hal ini siswa 
masih bersikap pasif, sekedar mendengarkan atau memperhatikan saja. 
Contoh: siswa bersedia mendengarkan ceramah tentang etika profesi 
juru masak.  

• Menanggapi (responding): keinginan berbuat sesuatu sebagai reaksi 
terhadap suatu gagasan, benda atau sistem nilai, lebih dari sekedar 
pengenalan saja. Dalam hal ini siswa diharapkan untuk menunjukkan 
perilaku yang diminta. Contoh: siswa bersedia berlatih membuat laporan 
keuangan.  

• Menghargai (valuing): penghargaan terhadap suatu nilai merupakan 
perasaan, keyakinan atau anggapan bahwa suatu gagasan, benda atau 
cara berpikir tertentu mempunyai nilai. Dalam hal ini siswa secara 
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konsisten berperilaku sesuai dengan suatu nilai meskipun tidak ada pihak 
lain yang meminta atau mengharuskannya. Contoh: siswa dengan 
sukarela berpartisipasi dalam aksi penghematan energi.  

• Mengorganisasikan (organization): menunjukkan saling keterhubungan 
antara nilai-nilai tertentu dalam suatu sistem nilai, serta menentukan nilai 
mana, yang mempunyai prioritas lebih tinggi daripada nilai yang. Dalam 
hal ini siswa menjadi commited terhadap suatu sistem nilai. Contoh: 
siswa akan mampu memilih dari berbagai alternatif cara meningkatkan 
gizi masyarakat yang sesuai dengan sistem nilai yang dimilikinya.  

• Mengamalkan (characterization): berhubungan dengan pengorganisasian 
dan pengintegrasian nilai-nilai ke dalam suatu sistem nilai pribadi. Hal ini 
diperlihatkan melalui perilaku yang konsisten dengan sistem nilai 
tersebut. Pada tingkat ini siswa telah mengintegrasikan nilai-nilai ke 
dalam suatu filsafat hidup yang lengkap dan meyakinkan, dan 
perilakunya akan selalu konsisten dengan filsafat hidup tersebut. Contoh: 
siswa akan menghindari sikap-sikap yang otoriter selama praktik kerja 
secara kelompok.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar Ranah Afektif 

Menuliskan tujuan pembelajaran/kompetensi yang baik dan benar 
adalah penting. Perancang pembelajaran dituntut untuk mampu 
menggambarkan sejelas dan setepat mungkin tentang apa yang perlu 
dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran.   

Untuk memenuhi harapan guru dalam menentukan tujuan 
pembelajaran umum/kompetensi umum, menurut Dick Carey sebaiknya 
dilakukan melalui identifikasi kebutuhan pembelajaran melalui sumber-
sumber guru, pengguna lulusan dan masyarakat (sosial budaya). Sumber-
sumber ini akan membantu perumusan tujuan/kompetensi umum memiliki 
nilai yang lebih berarti.  

Sedangkan tujuan pembelajaran khusus/ kompetensi dasar 
dijabarkan melalui pendekatan analisis pembelajaran dengan menjabarkan 
sub-sub kompetensi lebih terinci dan memiliki kaitan yang satu dengan 
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lainnya. Rincian sub-sub kompetensi agar proses belajar mudah 
dilaksanakan oleh siswa.  

Pendekatan analisis pembelajaran/kompetensi sebagai ilustrasi di 
bawah ini disajikan ke empat pola sebagai berikut.  
• Struktur Hierarkial 

Merupakan susunan beberapa tujuan/kompetensi khusus di mana 
satu/beberapa tujuan/kompetensi khusus menjadi prasyarat bagi 
kompetensi berikutnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Struktur Hierarkial 
 

• Struktur Prosedural 
Dalam struktur ini kedudukan beberapa tujuan/kompetensi khusus 
menunjukkan satu rangkaian pelaksanaan kegiatan/pekerjaan, tetapi 
antar tujuan/kompetensi tersebut tidak menjadi prasyarat untuk 
kompetensi lainnya.  
 
 
 
 
 

Gambar Struktur Prosedural 
 

• Struktur Pengelompokkan 
Pada struktur ini beberapa tujuan/kemampuan khusus yang satu dengan 
yang lainnya tidak memiliki ketergantungan, tetapi harus dimiliki secara 
lengkap untuk menunjang kemampuan berikutnya.  
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Gambar Struktur Pengelompokkan 
 

• Struktur Kombinasi  
Analisis pembelajaran dengan struktur kombinasi digunakan 

apabila beberapa tujuan/kompetensi khusus susunannya terdiri dari 
struktur hierarkial, prosedural, maupun pengelompokkan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar Struktur Kombinasi 

Empat struktur kompetensi di atas hanya dapat dilakukan oleh 
pembelajar melalui analisis pembelajaran. Dengan demikian, analisis 
pembelajaran bermanfaat bagi perencana pembelajaran dalam 
melakukan identifikasi kompetensi, menentukan urutan pelaksanaan 
pembelajaran dan menghubungkan/mengaitkan kompetensi satu dengan 
lainnya serta dapat menentukan penjabaran kegiatan belajar/tugas yang 
harus dilakukan oleh siswa serta waktu yang dibutuhkan.  
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Untuk membantu pembelajar terampil melakukan analisis 
pembelajaran dapat melalui langkah-langkah berikut: 
• Menulis semua tujuan pembelajaran khusus/kompetensi khusus yang 

relevan dengan Tujuan Pembelajaran Umum/kompetensi umum dalam 
potongan kertas ukuran kartu pos.  

• Memberi nomor setiap Tujuan pembelajaran Khusus/Kompetensi 
Khusus, dimulai dari Tujuan Pembelajaran Khusus/Kompetensi Khusus 
yang paling awal (dari nomor 1 dan seterusnya).  

• Menggambarkan dan menentukan hubungan antar Tujuan 
pembelajaran Khusus/Kompetensi Khusus tersebut dalam bentuk 
bagan yang dengan struktur kompetensi.  

• Memberikan tanda panah pada setiap hubungan antar Tujuan 
Pembelajaran Khusus/Kompetensi Khusus,  

Perumusan tujuan pembelajaran/kompetensi dapat berlandaskan 
pada teori dari Mager yang mempersyaratkan kriteria rumusan tujuan 
dengan komponen "Audience, Behavior, Condition, dan Degree/ 
Standard”, Sedangkan menurut Bullard kriteria rumusan kompetensi 
minimal mengandung tiga komponen yaitu “Performance, Condition dan 
Standard”.  

Kriteria perumusan dari ahli tidak berbeda, karena relevansinya 
pada pelaksanaan proses pembelajaran lebih nyata/memadai. Contoh: 
siswa kelas XII SMK Negeri XYZ" semester ganjil mampu menghitung 
mean, median, dan modus secara akurat bila disediakan nilai hasil 
penjualan selama satu bulan.  

Bila dianalisis rumusan tujuan ini memiliki kriteria lengkap yaitu 
sebagai berikut.  
• Audience adalah siswa yang belajar. Siapa? 
 Siswa kelas XII SMK Negeri 'XYZ" semester ganjil.  
• Behavior (performance) adalah perilaku yang akan dilakukan siswa 

setelah mengikuti pelajaran, dengan menuliskan perilaku dalam bentuk 
kata kerja dan dilengkapi objeknya. Perilaku? Menghitung mean, 
median dan modus dalam bentuk kuantitatif.  

• Condition adalah prasyarat atau syarat yang diberikan kepada siswa 
pada saat siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran/tugas evaluasi. 
Kondisi? Nilai hasil penjualan selama satu bulan.  

• Degree/standard adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai 
perilaku yang diharapkan. Standar? Secara akurat.  

Perumusan tujuan pembelajaran yang mengandung dua kriteria 
yaitu audience dan behaviour sudah memadai tetapi akan memberikan 
kesulitan dalam proses pengukuran karena ketidakjelasan kondisi dan 
standar keberhasilan.  

2. Materi Pembelajaran 
Komponen materi pembelajaran pada sistem rancangan pembelajaran 

merupakan salah satu isi pengalaman belajar, dirancang sebagai bahan kajian yang 
disebut mata pelajaran. Hal ini dikemukakan dalam pasal 20 PP RI No 15 tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan, "setiap perencanaan pembelajaran akan 

182 MODUL PLPG 2014 | MODEL-MODEL PEMBELAJARAN PAUD/TK 



memuat antara lain materi ajar yang dikelola secara sistematis setelah perumusan 
tujuan”. Tyler dalam model pengembangan kurikulum menyebut dengan istilah merinci 
konten dan mengorganisasikan konten. Sedangkan Reigeluth menyebut dengan istilah 
pengorganisasian isi mata pelajaran. 

Materi pelajaran adalah konten atau isi pelajaran yang diorganisasikan sesuai 
dengan tujuan pembelajaran/kompetensi ya ng dicapai peserta didik. Isi pelajaran 
dalam perencanaan pembelajaran dirinci menjadi bagian-bagian kecil agar 
memudahkan siswa untuk menyampaikan, mengolah, dan menggunakannya kembali. 
Bagian-bagian kecil isi pelajaran disusun mulai dari materi pokok (pokok bahasan/ 
topik), kemudian sub materi pokok (sub pokok bahasan/sub topik) dan terakhir adalah 
bahan ajar. Dengan demikian, isi pelajaran menjadi konsisten dan memadai serta 
dapat dipertanggungjawabkan dari segi ontologi, epistimologis, dan aksiologi.  

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merinci dan mengorganisasikan isi 
pelajaran menurut Tyler adalah dengan melakukan berikut.  
• Pengaturan Horizontal  

Penataan isi secara horizontal berhubungan dengan keluasan dan kedalaman isi 
pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari 
pengulangan materi pelajaran.  

• Pengaturan Vertikal  
Penataan isi pelajaran vertikal berhubungan dengan muatan dan kesinambungan 
yaitu penyajian menggambarkan kontinuitas sesuai kebutuhan siswa dan tuntutan 
keilmuan. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan isi pelajaran dari 
konkret menuju abstrak, dari sederhana menuju rumit, dari khusus menjadi umum, 
dari umum menjadi khusus, dan lain-lain. Dengan demikian isi pelajaran ditata 
secara bertahap sesuai dengan perkembangan dan kesiapan peserta didik serta 
berkelanjutan.  
Contoh:  
•  Tujuan pembelajaran khusus/kompetensi dasar 
 Siswa kelas X terampil memotret dengan tiga teknik pencahayaan tanpa salah 

bila tersedia lampu photo studio dan kamera photo tipe FM 10.  
•  Materi pembelajaran 
 Memotret dengan teknik pencahayaan.  
•  Isi pelajaran diatur dalam format peta konsep.  
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Reigeluth dan Merill mengemukakan pengorganisasian isi pelajaran melalui 
tipe isi pelajaran menjadi empat yaitu sebagai berikut.  
- Fakta yaitu isi pelajaran berbentuk objek, peristiwa, simbol yang ada didalam 

lingkungan nyata/imajinasi dan dapat merupakan asosiasi antara objek dan 
lainnya. Contoh: Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan nasional di 
Indonesia, beliau mendirikan organisasi Taman Siswa di Yogyakarta.  

- Konsep yaitu isi pelajaran yang merupakan sekelompok objek, peristiwa atau 
simbol yang memiliki karakteristik dan diidentifikasi dengan nama sama. Contoh: 
konsep ekonomi memiliki karakteristik dan sebutan nama yang sama seperti 
definisi ekonomi, jenis kategori ekonomi, kegiatan ekonomi.  

- Prinsip, yaitu isi pelajaran yang menggambarkan hubungan sebab akibat antara 
konsep-konsep. Contoh: prinsip gizi masyarakat "empat sehat lima sempurna" 
bermakna pada konsep kategori makanan dan pelengkap makanan serta dampak 
dari implementasi prinsip tersebut.  

- Prosedur yaitu isi pelajaran yang menjelaskan urutan langkah untuk mencapai 
suatu tujuan, memecahkan masalah atau sesuatu. Contoh: penyusunan neraca 
saldo keuangan rugi laba.  
o Mencatat transaksi  
o Mengelompokkan transaksi debet dan kredit  
o Menghitung sisa uang dari sisa transaksi  
o Dan seterusnya.  
Empat tipe isi pelajaran seluruhnya atau sebagian dapat terkandung di dalam 
materi pokok, dan biasanya terkait satu dengan lainnya.  
Contoh: 
Materi pokok : Kebutuhan pokok dalam ekonomi  
Fakta  :  manusia mempunyai kebutuhan akan makan, pendidikan, rumah, 

dll.  
Konsep : definisi kebutuhan teori kebutuhan 
Prinsip : kebutuhan yang bersifat utama, penting dan segera harus menjadi 

prioritas.  
Prosedur  : usaha perdagangan wiraswasta, bekerja dalam pemerintahan 

Tabel Tipe Isi Pelajaran 
Fakta Konsep Prinsip Prosedur 

• Obyek  
• Peristiwa  
• Simbol  
• Asosiasi ketiganya  

• Definisi  
• Klasifikasi  
• Ciri  
• Fungsi  

• Aturan  
• Hukum  
• Syarat  

• Urutan  
• Cara kerja 
• Langkah/tahapan 

 
Ahli pembelajaran Tony Buzan mengemukakan pengembangan isi pelajaran 

dengan nama mind map (peta pikiran), dimana cara kerjanya disesuaikan teori 
belahan otak Sperry yaitu belahan otak kiri berpikir secara logika dan belahan otak 
kanan bekerja secara emosi. Oleh karena itu, diperlukan tidak hanya teks, tetapi 
perlunya dengan gambar dan warna serta setiap rincian isi pelajaran dihubungkan 
dengan garis seolah-olah adalah simbol neuron atau sel saraf, prinsip cabang-
cabang pohon dan memudahkan penggambaran poin-poin utama. 
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Berdasarkan peta pikiran dapat dikembangkan ke dalam bentuk bahan ajar 
cetak dan atau non cetak disesuaikan dengan tipe isi pelajaran dan gaya belajar 
siswa serta perkembangan kognitif siswa. Guru atau pembelajar dapat 
mengembangkan bahan ajar dengan format seperti: bahan ajar mandiri (modul), 
buku teks, diktat, hand out, CD pembelajaran, VCD pembelajaran, slide power 
point dan lain-lain.  

Mengembangkan bahan ajar dapat dilakukan pembelajar dengan cara 
berikut.  
- Menulis Sendiri Isi Pelajaran  
 Isi pelajaran ditulis oleh pembelajar sendiri karena keahliannya kemampuan 

menulis yang dimilikinya.  
- Mengemas Kembali Isi Pelajaran.  
 Isi pelajaran yang sudah ada dikumpulkan dan disusun kembali dengan gaya 

bahasa dan strategi yang sesuai. Ketersediaan sumber referensi yang relevan 
sangat diutamakan.  

- Menata Isi pelajaran dengan Kompilasi  
 Isi pelajaran ditata berdasarkan sumber belajar tersedia dan kemudian sumber 

tersebut di foto copy ulang atau cetak utang dan dikompilasi secara lengkap. 
Ketersediaan berbagai sumber belajar harus dipilih secara akurat.  

Penyajian bahan ajar dapat dikemas sesuai kebutuhan, tetapi perlu 
dipelihara keterbacaan dan kemudahan untuk dipelajari oleh siswa.  

 
3. Strategi Pembelajaran 

Tidak ada satu pun strategi pembelajaran yang jitu untuk mencapai suatu tujuan 
pembelajaran/kompetensi. Mengapa? Karena keberhasilan pencapaian tujuan 
pembelajaran/kompetensi tergantung kepada banyak faktor antara lain tipe isi 
pelajaran, tempat proses pembelajaran berlangsung atau dari pelaksana pembelajaran 
itu sendiri. Oleh karena itu, unit ini sebaiknya Anda cermati dengan seksama. 

Pembelajaran merupakan proses mengupayakan peserta didik mencapai tujuan 
pembelajaran/kompetensi yang telah ditetapkan atau kegiatan memfasilitasi peserta 
didik berinteraksi dengan lingkungan sehingga diperoleh pengalaman belajar. Upaya 
dan kegiatan ini direncanakan oleh guru di dalam komponen strategi pembelajaran, 
sehingga proses pembelajaran dapat dilaksanakan. 

Strategi pembelajaran oleh sebagian ahli diidentikkan dengan sebutan metode 
pembelajaran atau pendekatan dalam membelajarkan. Metode pembelajaran oleh 
Reigeluth didefinisikan adalah cara-cara yang berbeda dalam mencapai hasil belajar. 
Cara-cara tersebut dapat meliputi bagaimana materi pembelajaran disampaikan 
kepada peserta didik, dan atau bagaimana peserta didik dapat menerima materi 
pembelajaran serta bagaimana peserta didik merespon masukan dari peserta didik 
lainnya. Berdasarkan definisi ini, strategi pembelajaran meliputi langkah pembelajaran, 
media dan interaksi belajar mengajar. 

Ahli Teknologi Pendidikan Yusufhadi Miarso mendefinisikan strategi 
pembelajaran sebagai pendekatan menyeluruh dalam pembelajaran berupa pedoman 
umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dijabarkan 
dari pandangan falsafah dan atau teori belajar tertentu. Berdasarkan definisi ini maka 
pembelajar dapat merencanakan pencapaian tujuan pembelajaran atas dasar teori 
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belajar behavioristik, humanistik, konstruktivistik atau teori dari ahli pembelajaran 
lainnya disesuaikan dengan perkembangan kognitif dan lingkungan sosial budaya 
siswa. 

Dengan demikian, strategi pembelajaran akan dapat bersifat spesifik. Sebagai 
contoh guru menganut pada falsafah pilar belajar dari UNESCO maka pembelajar 
dapat merencanakan kegiatan pembelajaran dengan tahapan berikut.  
• Learning to know siswa mempelajari konsep 
• Learning to do. siswa membuktikan konsep dengan eksperimen, observasi dan lain-

lain.  
• Learning to live together. siswa diminta memecahkan masalah secara berkelompok 
• Learning to be siswa memantapkan konsep yang telah diketahui secara berkelompok 

dengan refleksi.  
Contoh lain apabila guru merencanakan strategi dengan pandangan teori belajar 

John Dewey "learning by doing” maka ia dapat merencanakan tahapan pembelajaran 
seperti berikut: 
• Siswa dikenalkan dengan konsep pengukuran gizi bagi pasien DBD.  
• Siswa ditugaskan ke rumah sakit untuk mengukur gizi seimbang bagi pasien DBD.  
• Siswa menganalisis hasil pengukuran dengan berbagai alternatif bahan makanan.  

Dengan teori belajar ini siswa bukan hanya mendengar atau melihat, juga 
melakukan sehingga pengalaman belajarnya menjadi berkualitas.  

Kedua contoh pandangan tersebut sejalan dengan definisi strategi pembelajaran 
yang dikemukakan oleh Seels dan Richey yaitu spesifikasi untuk memilih dan 
mengurutkan proses belajar atau kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam suatu 
pelajaran.  

Mengorganisasi Pengalaman Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Mengorganisasi Pengalaman Belajar 
    

Strategi 

Pembelajaran 

Strategi 

Pembelajaran 

Tujuan Pembelajaran  

Materi Pembelajaran  

Langkah Pembelajaran/ Urutan 
Kegiatan Pembelajaran  

METODE  

 

Media  
 

Interaksi  
Belajar Mengajar  

 

Interaksi  
Belajar Mengajar  
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Pada sub kegiatan belajar ini akan diuraikan beberapa jenis strategi 
pembelajaran yang sangat berkaitan erat dengan bagaimana proses belajar 
direncanakan, sehingga tujuan pembelajaran/kompetensi dapat dicapai secara optimal. 
Strategi pembelajaran dilihat dari subjek yang belajar (siswa) dan yang membelajarkan 
(guru). Dalam hal ini Percival dan Ellington menjelaskan kedua hal tersebut sebagai 
berikut. 
- Strategi pembelajaran Berpusat kepada Guru. Strategi ini hampir seluruh kegiatan 

belajar mengajar dikendalikan penuh oleh guru. Guru mengkomunikasikan isi 
pelajaran kepada para siswa baik untuk tingkat pokok bahasan/materi pokok maupun 
tingkat silabus/mata pelajaran/tema. Sangat terikat kepada waktu terjadwal dan 
banyak menggunakan metode ceramah. Siswa dituntut menyesuaikan cara 
belajarnya dengan keputusan proses pelaksanaan pembelajaran yang diambil oleh 
guru. Akibatnya kebutuhan/potensi siswa secara individual yang berbeda kurang 
diperhatikan atau tidak terlayani.  

- Strategi pembelajaran Berpusat pada Siswa. Strategi ini kegiatan pembelajaran lebih 
ditekankan pada aktivitas belajar siswa. Guru berperan sebagai fasilitator dan 
motivator pembelajaran. Siswa mempunyai tanggung jawab terhadap keseluruhan 
aspek belajarnya.  

Sebagai fasilitator pembelajaran, guru perlu mempersiapkan bahan ajar dalam 
berbagai bentuk cetak dan atau noncetak yang didalamnya dapat dilengkapi pedoman 
belajar. Selain itu guru perlu memfasilitasi dengan sumber-sumber belajar sehingga 
pengalaman belajar siswa lebih luas dan kemampuan siswa belajar secara mandiri 
akan terbentuk.  

Ahli lain Gerlach dan Ely mengklasifikasikan strategi pembelajaran sebagai suatu 
kontinum yang silih berganti dalam pemanfaatannya, yaitu strategi pembelajaran 
ekspositori dan strategi pembelajaran diskoveri.  

- Strategi Pembelajaran Ekpositori 
Strategi pembelajaran ekspositori dapat dikatakan identik dengan strategi 

berorientasi pada guru atau metode deduktif (dari umum menuju khusus), namun 
potensi belajar siswa tetap harus dikembangkan.  

Tahapan pembelajarannya adalah sebagai berikut.  
• Penyajian informasi berupa fakta, prinsip-prinsip umum, aksioma, dalil, konsep, 

proses kerja dan sebagainya kepada siswa melalui penjelasan guru atau peragaan/ 
demonstrasi/atau contoh oleh guru.  

• Pengujian pemahaman siswa atas informasi yang sudah diberikan melalui tanya 
jawab atau membahas informasi yang belum dipahami.  

• Pemberian praktik atau aplikasi/latihan dari informasi yang telah dipelajari oleh 
siswa dengan pengawasan guru.  

• Penugasan kepada siswa dalam bentuk aplikasi atau tugas-tugas lain kedalam 
situasi yang sebenarnya sebagai tindak lanjut dari pengalaman belajar.  

- Strategi Pembelajaran Diskoveri  
Identik dengan strategi pembelajaran berorientasi siswa atau metode induktif 

(dari khusus menuju umum), dan peran guru adalah sebagai fasilitator pembelajaran. 
Adapun tahapan pembelajarannya adalah sebagai berikut.  

MODUL PLPG 2014 | MODEL-MODEL PEMBELAJARAN PAUD/TK 187 



• Siswa diberikan kasus, masalah, contoh-contoh, fakta-fakta atau fenomena khusus 
(pertanyaan yang harus dijawab tentang apa yang dikaji).  

• Siswa diminta untuk meneliti hubungan sebab akibat dari kasus/masalah melalui 
pengumpulan data, analisa data dan perumusan hipotesis atau membuat asumsi 
atau prediksi. (pertanyaan yang harus dijawab mengapa terjadi demikian).  

• Siswa diminta untuk membuktikan asumsi/prediksi/hipotesis melalui teori-teori, 
pengumpulan data dan analisa data (pertanyaan yang harus dijawab bagaimana 
membuktikan tentang alasan kemengapaannya).  

• Siswa diminta membuat suatu kesimpulan atau generalisasi, dan guru 
memperteguh dengan nilai paparan (pertanyaan yang dijawab apa yang telah 
dihasilkan/ditemukan).  

• Siswa ditugaskan oleh guru untuk mencari kasus yang baru dan membuktikan 
melalui proses yang pernah dilakukannya sebagai penguatan sehingga pengalaman 
belajar dapat disimpan lebih lama.  

Strategi pembelajaran yang dikemukakan masing-masing ahli berbeda tetapi 
tujuannya sama yaitu agar tujuan pembelajaran dicapai dan materi pembelajaran dapat 
diterima oleh siswa. De porter sebagai pakar Quantum Learning menjelaskan strategi 
pembelajaran dengan teknik orkestrasi konteks (Iatar) dan orkestrasi isi (materi). 
Kedua teknik ini tidak dipisahkan tetapi harus dilaksanakan secara bersamaan.  
- Orkestrasi Konteks 

Strategi pembelajaran ini digunakan untuk terlaksananya proses pembelajaran, 
meliputi:  
• Penciptaan suasana kelas secara kondusif melalui pendekatan kepada peserta 

didik seperti menjalin rasa simpati, rasa keterkaitan, rasa saling membutuhkan dan 
siswa belajar secara rileks (tidak tegang)/menyenangkan; 

• Penataan ruang kelas disesuaikan dengan gaya belajar siswa (auditif, visual dan 
kinestitik) sehingga penggunaan media, musik, dan afirmasi dipilih secara hati-hati; 
dan 

• Membangun komunitas belajar dengan, berlandaskan pada tujuan, prosedur/aturan 
dan agenda kegiatan.  

- Orkestrasi Isi 
Strategi ini merupakan langkah menyajikan materi pembelajaran yang dapat 
direncanakan oleh guru sehingga proses pelaksanaan pembelajaran berhasil. 
Kegiatan yang harus direncanakan adalah: 
• Penyajian prima  
 Artinya guru menyampaikan isi pelajaran dengan menggunakan keterampilan 

mengajar mulai dari tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Selain itu kemampuan 
berkomunikasi baik verbal (volume, kejelasan, kecepatan, jeda, tulisan) maupun 
nonverbal (ekspresi, kontak mata, gerakan tubuh pakaian, posisi berdiri, cara 
bersolek) sangat menentukan penyajian materi pembelajaran menjadi prima.  

• Interaksi belajar mengajar secara elegan  
 Motivasi belajar, keterampilan belajar bagaimana belajar dan keterampilan hidup 

dan kecakapan sosial harus dibangun pada saat penyajian materi pembelajaran 
sehingga hasil belajar siswa mencapai tingkat penguasaan 90%.  

Kedua format strategi pembelajaran ini dapat dimanfaatkan di dalam Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) karena aspek-aspek didalamnya sangat detail. 
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Demikian pula jenis strategi pembelajaran yang telah dipaparkan di atas atau teori 
strategi pembelajaran dari ahli lain.  

Di bawah ini adalah perbandingan dari tiga ahli yang mengemukakan jenis 
strategi pembelajaran di atas.  

Tabel Jenis Strategi Pembelajaran 
Perceival & Ellington Gerlach & Ely De Porter 

• Aktivitas bel-
ajar belum 
optimal  

• Tanggung ja-
wab kurang 
dilatih  

• Kebutuhan/ 
potensi indi-
vidu kurang 
dihargai  

• Ceramah 
tanya jawab  

• Nara sumber 
belajar 

• Tatap muka 
komunikasi  

• Aktivitas bel-
ajar optimal  

• Tanggung 
jawab dilatih  

• Kebutuhan/ 
potensi 
individu  

• Kasus, dis-
kusi kerja 
kelompok  

• Tersedia 
bahan 
ajar/sumber 
belajar  

• Deduktif  
• Ceramah  
• Guru adalah 

nara sumber  
• Siswa pasif  
• Sumber 

belajar 
terbatas  

• Induktif  
• Pemecahan 

masalah  
• Guru 

fasilitator 
pembelajara
n  

• Siswa aktif  
• Sumber 

belajar tak 
terbatas  

• Suasana 
belajar  

• Ruang kelas  
• Komunitas 

belajar  

• Keterampilan 
mengajar  

• Komunikasi  
• Interaksi 

belajar 
mengajar 

 
Joyce dan Weil mengemukakan model pembelajaran menjadi rumpun sosial, 

rumpun proses informasi, rumpun personal dan rumpun sistem perilaku. Dalam 
menerapkan rumpun pembelajaran tersebut, terdapat lima unsur sebagai struktur yaitu: 
• Sintaks, adalah urutan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan rumpun 

pembelajaran dan hasil belajar yang akan dicapai;  
• Sistem sosial, menggambarkan peran pembelajar dengan peserta didik serta pola 

hubungan antara keduanya. Pembelajar dapat sebagai sumber utama, fasilitator, 
tutor atau konselor. Siswa dapat berperan aktif, atau dapat memperoleh kebebasan; 
selama proses pembelajaran berlangsung.  

• Prinsip reaksi merupakan cara bagaimana pebelajar melihat peserta didik dalam 
bentuk perilaku sesuai dengan rumpun pembelajaran yang dipergunakan;  

• Sistem bantuan, yaitu hal-hal yang akan membantu tercapainya tujuan dengan 
menerapkan rumpun pembelajaran tertentu; dan 

• Pengaruh pembelajaran dan pengaruh ikutan. Dikenal dengan istilah instructional 
effect dan nurturant effect. Pengaruh pembelajaran adalah pengaruh yang 
berlangsung dari kegiatan pembelajaran, sedangkan pengaruh kegiatan adalah hasil 
simpangan dari kegiatan pembelajaran.  

Sebagai contoh dikemukakan struktur tersebut dengan metode inkuiri sebagai 
bagian dari rumpun proses informasi.  
1) Sintaks  

• Menghadapkan siswa pada masalah yang bersifat menantang, dan menjelaskan 
langkah-langkah pelaksanaan kegiatan belajar dan cara penelitian.  
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• Siswa memeriksa hal-hal atau kejadian-kejadian yang masalah berdasarkan 
sumber belajar yang dimilikinya, hipotesis sesuai dengan variabel yang akan 
diteliti.  

• Mengumpulkan data dan melakukan percobaan/pembuktian hipotesis/ penelitian.  
• Siswa menyusun analisis dari data yang telah dikumpulkan dan menarik 

kesimpulan/membuat generalisasi.  
• Siswa menuliskan laporan dan melaporkannya di kelas.  

2) Sistem sosial  
• Mengkondisikan belajar dengan situasi masalah.  
• Menunjukkan perlunya penelitian untuk mengatasi masalah.  
• Memberikan reaksi pada perilaku siswa dengan informasi yang tepat.  
• Membantu siswa merumuskan inti masalah penelitian.  
• Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dan melaksanakan 

penelitian.  
3) Prinsip reaksi 

• Membantu siswa untuk bersedia menyelesaikan penelitian.  
• Memelihara emosi siswa untuk dapat bersifat terbuka terhadap informasi baru dari 

siswa lainnya.  
• Mengendalikan proses penelitian sesuai dengan prosedur yang sebenarnya.  

4) Sistem bantuan 
• Menyediakan bahan, dan sumber-sumber belajar.  
• Informasi-informasi yang mendorong pentingnya penelitian berfungsi sebagai 

penguatan seperti poster-poster, kata-kata yang bersifat membangun chart proses 
penelitian.  

• Dorongan guru sebagai fasilitator.  
5) Pengaruh/dampak pembelajaran dan pengaruh/dampak ikutan (pengiring)  

• Terampil melaksanakan penelitian.  
• Belajar aktif 
• Terampil berkomunikasi secara tertulis dan lisan.  
• Berpikir logis dan sistematis.  
• Bersikap terbuka.  

Ellington dan Perceival mengklasifikasikan teknik pembelajaran untuk 
menyampaikan isi pelajaran menjadi tiga yaitu sebagai berikut: 
1) Teknik pembelajaran massal  
 Merupakan cara-cara menyampaikan isi pelajaran yang dapat diterima oleh banyak 

peserta didik dengan kondisi dan mutu pelajaran sebagai teknik pembelajaran 
individual dan kelompok. Metode yang dapat digunakan adalah metode kuliah dan 
ceramah, metode kerja praktek metode penyajian film dan video, serta metode 
siaran pendidikan. Media yang digunakan adalah media audio, media visual dan 
media audio visual.  

2) Teknik pembelajaran berkelompok 
 Merupakan cara-cara penyampaian isi pelajaran dengan mengoptimalkan interaksi 

kelompok atau dinamika kelompok dan bertujuan untuk mengembangkan 
keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik (menganalisis, menilai, mencipta). 
Metode yang digunakan yaitu diskusi di bawah kontrol guru, diskusi singkat, tutorial, 
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seminar, proyek, permainan, stimulus dan studi kasus. Media yang dapat digunakan 
adalah bahan ajar berbentuk tugas/proyek atau alat-alat permainan/ simulasi.  

3) Teknik pembelajaran individual 
 Merupakan cara penyampaian isi pelajaran yang bersifat fleksibel di mana metode 

pembelajarannya dititikberatkan kepada berkurangnya hambatan-hambatan 
institusional yang dialami peserta didik namun kontrol belajar dapat setiap saat 
dapat dimonitor di tempat-tempat belajarnya. Misalnya mahasiswa yang mengikuti 
program pendidikan universitas, siswa yang mengikuti SMP/SMA Terbuka. 
Kemudahan metode pembelajarannya dapat ditinjau dari sistem yang digunakan 
yaitu berinduk pada lembaga, lokal dan belajar jarak jauh, sedangkan peserta didik 
menggunakan metode belajar mandiri dan ditunjang dengan bahan belajar mandiri 
yaitu bahan cetak, bahan audiovisual, bahan yang berhubungan dengan komputer.  

Bahan belajar didesain sebagai media pembelajaran individual, yaitu model, atau 
modul yang dilengkapi dengan media audio visual atau media siaran, media 
berbantuan komputer (CAI) untuk tutorial dan atau laboratorium. 

Sebagai contoh adalah teknik pembelajaran kelompok yang dikemukakan oleh 
Slavin dengan sebutan pembelajaran kooperatif. Di sini prosedur pembelajaran 
dikategorikan menjadi tiga tahap, yaitu sebagai berikut.  
- Tahap Persiapan  
 Pada tahap ini guru merencanakan keseluruhan kegiatan pembelajaran yang 

dipersiapkan dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup komponen 
materi pelajaran, teknik dan media pembelajaran yang akan digunakan, latar 
pembelajaran mekanisme kontrol terhadap kegiatan pembelajaran yang akan 
digunakan, dan alokasi waktu. Rencana pelaksanaan pembelajaran disesuaikan 
tingkat satuan pendidikan.  

- Tahap Pelaksanaan 
Tahap pelaksanaan terdiri dari tiga kegiatan yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan 
inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, guru memberikan gambaran 
ringkas tentang keseluruhan isi bahan pelajaran yang akan dipelajari, tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai(kompetensi dasar dan indikator) dan mekanisme 
pelaksanaan pembelajaran.  
Pada kegiatan inti guru mulai mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-
kelompok kecil dan memberikan penugasan yang harus dikerjakan secara kelompok. 
Kemudian guru menyajikan pokok-pokok materi dan tugas-tugas yang harus 
diselesaikan secara kelompok.  
Setelah mendapatkan penugasan, para siswa duduk berkelompok dan 
mendengarkan penjelasan guru serta mulai mengerjakan tugas yang diberikan. 
Masing-masing siswa dalam kelompok mendapatkan tugas khusus dari kelompok 
untuk diselesaikan dan kemudian disampaikan dalam forum yang lebih luas. Selama 
kegiatan pembelajaran berlangsung, para siswa berkesempatan untuk 
memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di sekolah (misalnya mencari 
rujukan atau materi yang perlu di perpustakaan, bertanya kepada guru, berdiskusi 
dengan teman kelompok, dan sebagainya). Guru selama proses ini berlangsung 
bertindak sebagai fasilitator dan memberikan bantuan dan kemudahan kepada siswa 
untuk bekerja.  
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Setelah semua kelompok menyelesaikan tugas yang diberikan, kemudian diadakan 
panel hasil kelompok. Wakil dari setiap kelompok mempresentasikan hasil 
kelompoknya (turnament) kepada seluruh kelas dan kelompok lain diberi kesempatan 
untuk mengajukan koreksi, sanggahan, kritik atau masukan-masukan yang perlu 
demi perbaikan. Pemilihan wakil kelompok tidak ditentukan oleh kelompok tetapi oleh 
guru yang dilakukan secara acak atau melalui undian. Ini dimaksudkan agar semua 
siswa mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tidak menggantungkan harapannya 
pada siswa tertentu. Selama panel ini berlangsung, guru membuat penilaian terhadap 
kinerja kelompok berdasarkan kinerja yang diperlihatkan anggota-anggota kelompok 
selama panel.  
Kegiatan penutup berisi rangkuman dan tindak lanjut untuk kegiatan berikutnya. Kuis 
dapat berbentuk individual, teka teki silang, atau kerja kelompok.  

- Tahap evaluasi 
 Evaluasi dilakukan secara berkala pada setiap pergantian pokok bahasan. Pada 

tahap ini dilakukan evaluasi secara menyeluruh baik terhadap proses maupun hasil 
yang dicapai. Bobot evaluasi hendaknya diberikan lebih besar kepada aktivitas 
kelompok. Dengan kata lain, evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja kelompok secara 
keseluruhan, bukan berdasarkan kinerja siswa secara individual. Meskipun pada 
akhirnya tes akan diberikan secara individual dalam bentuk ujian akhir dan nilai siswa 
itu bersifat individual, namun bobot tes untuk kelompok. Ini dimaksudkan untuk 
mendorong para siswa agar senantiasa terlibat dalam proses kelompoknya dan 
berkompetisi dengan kelompok lain.  

Contoh lainnya adalah seorang guru yang merencanakan strategi pembelajaran 
dengan metode studi lapangan. Langkah pembelajaran yang harus dilakukannya 
adalah sebagai berikut.  

1. Persiapan 
• Merumuskan tujuan studi lapangan.  
• Menentukan lokasi, waktu dan pembimbing.  
• Mengkondisikan pengetahuan/keterampilan siswa di lapangan.  
• Menyiapkan instrumen dan bahan lainnya.  

2. Pelaksanaan 
• Menginformasikan tujuan studi lapangan.  
• Membagikan bahan tugas dan instrumen.  
• Mengobseruasi ke lapangan.  
• Memonitoring kesulitan yang dialami siswa.  
• Menyusun laporan.   
• Mempresentasikan laporan.  

3. Penutup 
• Memberi umpan batik.  

Tabel Strategi Pembelajaran Beberapa Ahli 
Tujuan dari ahli Ide Sintesis Kreasi 

• Gagne  
• Dick Carey  
• Joyce & Weil  
• Slavin  

• Peristiwa pembelajaran  
• Strategi pembelajaran  
• Model pembelajaran  
• Pembelajaran kooperatif  

1.  Persiapan  
2.  Pelaksanaan  
3.  Evaluasi  
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Rencana pengembangan strategi pembelajaran dapat pula menggunakan satu 
teori dari ahli yang bersifat operasional yang dikemukakan Atwi Suparman, dan dapat 
digunakan untuk tingkat perencanaan pembelajaran mikro (RPP). Sedangkan untuk 
komponen metode, media dan waktu dapat digunakan untuk tingkat perencanaan 
pembelajaran makro (silabus). Rencana pengembangan pembelajaran dibuat dalam 
bentuk bagan beserta contohnya sebagai berikut: 

Tabel Bagan Strategi Instruksional 
Urutan Kegiatan Instruksional Metode Media Waktu 

Pendahuluan  
Deskripsi Singkat:    
Relevansi:    
TIK:    

Penyajian 
Uraian:    
Contoh:    
Latihan:    

Penutup  
Tes Formatif:    
Umpan Balik     
Tindak Lanjut.     

 
Sedangkan komponen metode dan media dijelaskan seperti tabel di bawah ini.  

Tabel Bagan Hubungan antara Metode dan Kemampuan yang akan Dicapai 
No. Metode Kemampuan dalam TIK 
1 Ceramah  Menjelaskan konsep, prinsip, atau prosedur 
2 Dokumentasi  Melakukan suatu keterampilan berdasarkan standar 

prosedur tertentu.  
3 Penampilan  Melakukan suatu keterampilan  
4 Diskusi  Menganalisis/memecahkan masalah  
5 Studi Mandiri  Menjelaskan/menerapkan/menganalisis/mensistensi/menge

valuasi/ melakukan sesuatu baik yang bersifat kognitif, 
psikomotorik.  

6 Kegiatan Instruk-
sional terprogram  

Menjelaskan konsep, prinsip, atau prosedur  

7 Latihan dengan 
teman  

Melakukan suatu keterampilan  

8 Simulasi  Menjelaskan, menerapkan dan menganalisis suatu konsep 
dan prinsip  

9 Sumbang saran  Menjelaskan/menerapkan/menganalisis konsep, prinsip, dan 
prosedur tertentu 

10 Studi kasus  Menganalisis/memecahkan masalah 
11 Computer Assisted 

Learning  
Menjelaskan/menerapkan/menganalisis/mensistesis/ 
mengevaluasi/melakukan 

12 Insiden  Menganalisis/memecahkan masalah  
13 Praktikum  Melakukan suatu keterampilan  
14 Proyek  Melakukan sesuatu/menyusun laporan suatu kegiatan  
15 Bermain peran  Menerapkan suatu konsep, prinsip, atau prosedur  
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No. Metode Kemampuan dalam TIK 
16 Seminar Menganalisis/memecahkan masalah 
17 Simposium  Menganalisis masalah  
18 Tutorial  Menjelaskan/menerapkan/menganalisis suatu konsep atau 

prinsip  
19 Deduktif  Menjelaskan/menerapkan/menganalisis suatu konsep. 

Prinsip, prosedur 
20 Induktif  Mensistesis suatu konsep, prinsip, atau perilaku 

 
Berdasarkan teori tersebut maka guru sebagai perencana pembelajaran dapat 

mengkreasikan semua komponen strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan 
situasi belajar yang ada.  

 
4. Evaluasi Pembelajaran 

Kata evaluasi pada tulisan ini diidentikkan dengan kata penilaian yaitu proses 
kegiatan mengukur dan menentukan tingkat ketercapaian tujuan. Hasil belajar adalah 
kemampuan yang dicapai peserta didik setelah diberikan perlakuan dengan alat ukur 
tertentu. Kemampuan tersebut meliputi: 
• Kemampuan berpikir (cognitive) terdiri dari mengingat (C-1), mengerti(C-2), 

memahami (C-3), menganalisis (C-4), menilai (C-5) dan mencipta (C-6);  
• Kemampuan mengadopsi suatu nilai dan sikap (Affective) terdiri dari menerima (A-1), 

menanggapi (A-2), menghargai (A-3), mengorganisasikan/mengatur diri (A-4), dan 
mengamalkan/menjadikan pola hidup (A-5); dan  

• Kemampuan gerakan otot (psychomotor) terdiri dari meniru (p-1), menerapkan/ 
menggunakan/manipulasi (p-2), memantapkan/ ketepatan (p-3), merangkai/artikulasi 
(p-4) dan naturalisasi (P-5).  

Berdasarkan paparan di atas maka evaluasi pembelajaran adalah proses 
kegiatan mengukur dan menentukan tingkat ketercapaian kemampuan peserta didik 
dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan definisi yang 
dikemukakan oleh perceivat dan Ellington: penilaian pembelajaran siswa adalah 
kegiatan yang dirancang untuk mengukur tingkat pencapaian siswa dalam belajar yang 
diperoleh melalui penerapan program pengajaran tertentu dalam tempo yang relatif 
pendek (singkat). Definisi ini sejalan dengan pasal 20 dan pasal 22 ayat 1 pada 
Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 yang mengatur 
tentang penilaian pembelajaran oleh pendidik sesuai dengan kompetensi dasar yang 
harus dikuasai. 

Implikasi dari definisi ini adalah evaluasi/penilaian pembelajaran merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran, sehingga harus relevan 
dengan tujuan yang akan dicapai.  

Pada perkembangan kurikulum yang berjalan sekarang (KTSP) maka rencana 
penilaian pembelajaran harus berdasarkan kemampuan minimal yang dapat dilakukan 
atau ditampilkan siswa. Dengan demikian, pendekatan penilaian yang tepat adalah 
penilaian Acuan Kriteria/Patokan (PAP).  

Konsekuensi PAP adalah siswa dinyatakan berhasil apabila telah mencapai 
batas kelulusan dari perilaku (indikator/kriteria unjuk kerja) yang telah ditetapkan.  
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Gambar Proses Penilaian Pembelajaran 

Jenis tagihan dapat ditinjau dari aspek tugas individu atau tugas kelompok, 
aspek proses atau produk aspek lingkup penilaian formatif, sub sumatif atau sumatif, 
aspek ulangan harian; serta ulangan umum bersama semester atau ujian akhir.  

Tagihan adalah apa yang harus dilakukan/dikerjakan siswa atau perilaku siswa 
yang akan diukur, dengan menggunakan berbagai alat penilaian. Dalam hal ini 
Suharsimi menyebut dengan istilah obyek evaluasi.  

Berbagai alat penilaian di bawah ini dapat digunakan dalam membantu realisasi 
pengukuran tagihan seperti yang dikemukakan Depdiknas dalam Sistem Penilaian 
Kelas.  
1) Penilaian Tertulis 

- Menggunakan tes tertulis dengan ragam soal kemampuan kognitif dan 
pengetahuan keterampilan berbentuk pilihan ganda, benar-salah, uraian atau 
lainnya.  

- Butir soal adalah pertanyaan, pernyataan atau tugas-tugas yang harus dilakukan.  
2) Penilaian Penampilan/Kinerja 

- Menggunakan tes praktik dengan ragam soal kemampuan aplikasi/keterampilan 
berbentuk rating scale atau checklist.  

- Butir soal adalah kinerja/perbuatan yang didemonstrasikan oleh siswa.  
 Misal: 
• Siswa diminta untuk berpidato dengan kemampuan ekpresifisik, suara dan 

verbal.  
• Siswa diminta untuk berpidato dengan sistematika membuka, menyajikan dan 

menutup.  
3) Penilaian Portofolio 

- Menggunakan nontes dengan ragam soal kemampuan hasil kerja dalam waktu 
tertentu melalui penilaian diri dan kuesioner.  

- Butir soaladalah dokumen/hasil kerja siswa/koleksi pekerjaan yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran. penilaiannya dapat dibedakan dari portofolio kerja, portofolio 
dokumentasi, dan portofolio pertunjukkan 

4) Penilaian Sikap 
- Menggunakan nontes dengan ragam soal kemampuan siswa dalam menilai 

terhadap objek, orang atau masalah tertentu. Kemampuan, ini, terdiri dari afeksi. 

TPK/Sub 
Kompetensi/ 
Kompetensi 
Khusus/ 
Kompetensi 
Dasar 

Indikator/ 
Kriteria Unjuk 
Kerja  

Pengukuran Tes/ 
Non Tes 

 

Batas lulus 
minimal  
60% - 100% 

 

Penilaian 
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(perasaan), kognisi (kepercayaan/keyakinan) dan konasi (kecenderungan 
berbuat). Alat penilaiannya adalah skala sikap dari Likert, observasi (daftar cek).  

- Butir soal adalah perilaku afeksi, kognisis, atau konasi (dapat berdiri sendiri atau 
gabungan).  

 Misal: 
 Kebijakan tentang pembuangan sampah dengan kompetensi siswa mampu 

menerima peraturan kesehatan lingkungan.  
Penilaian proses dan hasil belajar dimaksudkan untuk mengukur tingkat 

penguasaan siswa terhadap perilaku yang tercantum dalam indikator. Menurut 
Depdiknas untuk merencanakan penilaiannya harus diperhatikan prinsip-prinsip berikut 
ini.  
• Mengacu kepada kompetensi.  
• Menggunakan acuan kriteria (standar kelulusan belajar mengajar/SKBM).  
• Bersifat holistik mencakup aspek kognitif, afektif dan psimotorik.  
• Kegiatan penilaian merupakan proses yang berkelanjutan.  
• Membangun rasa keingintahuan siswa terhadap kemampuan dirinya.  
• Menggali informasi melalui berbagai tagihan (alat) ukur yang harus ditempuh oleh 

siswa 
• Melakukan analisis terhadap hasil belajar siswa untuk digunakan sebagai bahan 

umpan balik.  
Rowntree mengemukakan prinsip-prinsip penilaian hasil belajar harus memenuhi 

ketentuan: 
- Validitas (Kesahihan)  
 Kesesuaian pengukuran (pertanyaan, tes, atau alat ukur lainnya) dengan tujuan 

penilaian dan perilaku yang akan dicapai.  
- Reliabilitas (Keterandalan) 
 Suatu ukuran konsistensi dari alat ukur menunjukkan hasil yang sarna dari kondisi 

yang berbeda (setara untuk diperbandingkan).  
- Dapat Diterapkan (praktis) 
 Penilaian memungkinkan untuk dilaksanakan, sehingga alat ukur/tagihan yang 

diminta kepada siswa realistis.  
- Manfaat dan Kewajaran 
 Penilaian harus mencerminkan tingkat ketepatan perilaku (wajar) dan memberikan 

masukan tentang keadaan dirinya dan mendorong siswa untuk terus memacu dirinya 
berprestasi di kelas.  

Sedangkan langkah-langkah untuk merancang penilaian hasil belajar sebagai 
komponen perencanaan pembelajaran, yang diadopsi dari Dick dan Carey adalah 
sebagai berikut.  
 Menentukan maksud penilaian hasil belajar.  
 Membuat tabel spesifikasi untuk menjabarkan proporsi alat ukur.  
Misal: 

Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tagihan Jumlah Tes Portofolio 
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 Menulis butir-butir alat ukur dilengkapi dengan petunjuk sesuai dengan jenis tagihan 
yang telah direncanakan 
 Menuliskan kunci jawaban atau rambu-rambu kunci jawaban untuk alat ukur nontes.  
 Merencanakan skor dan nilai masing-masing alat ukur yang digunakan sebagai 

informasi kemajuan hasil belajar siswa baik dalam bentuk kuantitatif maupun 
kualitatif.  

Langkah-langkah di atas dapat dilakukan guru pada perencanaan pembelajaran 
tingkat mikro (RPP/rencana pelaksanaan pembelajaran). Sedangkan untuk tingkat 
mata pelajaran/tema yaitu di dalam silabus cukup menuliskan jenis tagihannya dan alat 
penilaiannya.  

 
5. Prosedur Pengembangan Silabus 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada satu dan/atau kelompok mata 
pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, dasar, materi 
pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 
penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.  

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke 
dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dan 
penilaian. Dengan demikian, silabus pada dasarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan 
sebagai berikut: 
• Apakah kompetensi yang harus dicapai siswa yang dirumuskan dalam standar 

kompetensi, kompetensi dasar dan materi pokok 
• Bagaimana cara mencapainya yang dijabarkan dalam kegiatan pembelajaran beserta 

alokasi waktu dan alat/sumber belajar yang diperlukan; dan  
• Bagaimana mengetahui pencapaian kompetensi yang ditandai dengan penyusunan 

indikator sebagai acuan dalam menentukan jenis dan aspek yang dinilai.  
Penyusunan silabus harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut: 

 Ilmiah 
 Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.  
 Relevan 
 Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus 

sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual 
peserta didik 
 Sistematis 
 Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam 

mencapai kompetensi.  
 Konsisten 
 Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, 

indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian.  
 Memadai 
 Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem 

penilaian cukup menunjang pencapaian kompetensi dasar.  
 Aktual dan Kontekstual  
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 Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem 
penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam 
kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi.  
 Fleksibel 
 Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi variasi peserta didik, 

pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat.  
 Menyeluruh 
 Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, 

psikomotor).  
Silabus memuat sekurang-kurangnya komponen-komponen berikut ini: 

• Identifikasi 
 Berisi identifikasi satuan pendidikan, kelas, semester dan mata pelajaran yang akan 

dikembangkan silabusnya 
• Standar Kompetensi 
 Merupakan cuplikan dari standar isi tentang kompetensi siswa yang akan dicapai.  
• Kompetensi Dasar 
 Merupakan cuplikan dari standar isi tentang kompetensi dasar siswa yang akan 

dicapai dari beberapa unit pembelajaran.  
• Materi Pokok 
 Berisi materi pokok (konsep, fakta, prinsip, prosedur) yang akan dipelajari untuk 

mencapai kompetensi dasar.  
• Indikator 
 Rumusan penanda ketercakapan tujuan pembelajaran berupa kompetensi yang lebih 

khusus.  
• Kegiatan Pembelajaran 
 Merupakan aktivitas yang dilakukan siswa selama pembelajaran untuk mencapai 

indikator keberhasilan belajar.  
• Penilaian 
 Jenis-jenis penilaian yang akan dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan 

pembelajaran baik tes maupun non tes.  
• Alokasi Waktu 
 Durasi pembelajaran selama pertemuan berlangsung untuk materi dan indikator yang 

telah ditentukan, termasuk alokasi waktu penilaian yang terintegrasi dengan 
pembelajaran.  

• Sumber/Bahan/Alat 
 Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran dicantumkan disini disertai 

bahan dan yang digunakan, misal antara lain: buku teks, alat, nara sumber.  
Silabus merupakan bagian terintegrasi dari KTSP dan merupakan dokumen bagi 

guru dalam merencanakan berdasarkan Standar Isi yang tercantum dalam 
Pemendiknas Nomor 20 tahun 2006. Pengembangan silabus dapat mengikuti format 
sesuai dengan keperluan dengan tidak mengurangi komponen-komponen penting dari 
silabus yang telah dibahas dalam modul. Format silabus memiliki dua komponen 
identitas dan komponen pengembangan (pokok). Ada tiga bentuk format silabus yang 
dapat dipilih, yaitu: 

Contoh Format Matrik 1 
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SILABUS 
Nama Sekolah  : ………………………………………….  
Mata Pelajaran  : ………………………………………….  
Kelas/Semester  : ………………………………………….  
Standar Kompetensi  : ………………………………………….  

 
Kompetensi 

Dasar 
Materi 
Pokok Indikator Kegiatan 

Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Bahan/Alat 

…… …… …… …… …… …… …… 
 
 
 
 

 
Contoh Format Matrik 2 

SILABUS 
Nama Sekolah  : ………………………………………….  
Mata Pelajaran  : ………………………………………….  
Kelas/Semester  : ………………………………………….  

  
Standar 
Kompe-

tensi 

Kompe-
tensi 
Dasar 

Materi 
Pokok Indikator 

Kegiatan 
Pembel-
ajaran 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Bahan/

Alat 
……  …… …… …… …… …… …… 

 
 
 
 

 
Contoh Format Naratif 

SILABUS 
Nama Sekolah  : ………………………………………….  
Mata Pelajaran  : ………………………………………….  
Kelas/Semester  : ………………………………………….  

 
1. Standar Kompetensi : ….  
2. Kompetensi Dasar : ….  
3. Materi Pokok : ….  
4. Indikator : ….  
5. Kegiatan Pembelajaran : ….  
6. Penilaian : ….  
7. Alokasi Waktu : ….  
8. Sumber/Bahan/Alat : ….  

 
Komponen pengembangan/pokok pengembangan silabus dengan pendekatan 

mata pelajaran disusun melalui tahapan berikut: 

Komponen pengembangan/pokok 

Komponen pengembangan/pokok 

Komponen pengembangan/pokok 

Komponen identitas 

Komponen identitas 

Komponen identitas 
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• Mengisi Kolom Identitas 
 Identifikasi adalah sesuatu yang akan diuraikan atau penanda silabus, seperti nama 

sekolah, maka pelajaran, kelas/semester. Penyusun silabus mengisi sesuai dengan 
identifikasi pada format yang diberikan, Contoh:  

 
SILABUS 

Nama Sekolah  : SD 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : V/1 
Standar Kompetensi : …. .  

• Menulis dan mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
Sebelum menuliskan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) terlebih 
dahulu mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar 
isi, dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
- Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi, 

tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di S1 
- Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata 

pelajaran; 
- Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran.  

SILABUS 
Contoh: 

Nama Sekolah : 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : V/1 
Standar Kompetensi : 2. Menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak dan 

kecepatan dalam pemecahan masalah 
 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/
Bahan/ 

Alat 
2.1 Menuliskan 

tanda waktu 
dengan 
menggunakan 
notasi 24 jam 

      

 
• Mengidentifikasi Materi Pokok 

Dalam mengidentifikasi materi pokok harus dipertimbangkan:  
- Potensi peserta didik 
- relevansi dengan karakteristik daerah,  
- tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik; 
- kebermanfaatan bagi peserta didik; 
- struktur keilmuan; 
- aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran; 
- relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan  
- alokasi waktu yang tersedia 

Kompetensi identitas  
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Selain itu juga harus memperhatikan: 
- Tingkat keahlian (valid): materinya teruji kebenaran dan kesahihannya.  
- Tingkat kepentingan (significance): materi yang diajarkan memang benar-benar 

diperlukan oleh siswa.  
- Kebermanfaatan (utility): materi tersebut memberikan dasar-dasar pengetahuan dan 

keterampilan pada jenjang berikutnya.  
- Layak dipelajari (leam ability): materi layak dipelajari baik dari aspek tingkat 

kesulitan maupun aspek pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat.  
- Menarik minat (interest): materinya menarik minat siswa dan memotivasinya untuk 

mempelajari lebih lanjut.  
Contoh: 

Nama Sekolah : 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : V/1 
Standar Kompetensi : 2. Menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak dan 

kecepatan dalam pemecahan masalah 
 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok 

Kegiatan 
Pembel-
ajaran 

Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber/
Bahan/ 

Alat 
2.1 Menuliskan 

tanda waktu 
dengan 
mengguna-
kan notasi 
24 jam 

Pengukuran 
(waktu, 
sudut, jarak, 
dan 
kecepatan 

     

 
• Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh 
perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup: sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan.  
Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, maka pelajaran, 
satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional 
yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian.  
Kriteria indikator: 
- Sesuai tingkat perkembangan berpikir siswa  
- Berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar 
- Memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari (life skills) 
- Harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa secara utuh (kognitif, 

afektif, dan psikomotor).  
- Memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan  
- Dapat diukur/dapat dikuantifikasi  
- Memperhatikan ketercapaian standar lulusan secara nasional 
- Menggunakan kata kerja operasional (terlampir) 
- Tidak mengandung pengertian ganda (ambigu).  
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• Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang 
melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik, 
peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka 
pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar dimaksud dapat terwujud melalui 
penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta 
didik" Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta 
didik.  
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran 
adalah sebagai berikut: 
- Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, 

khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara 
profesional.  

- Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus diajukan oleh 
peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.  

- Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep 
materi pembelajaran.  

- Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua 
unsur pendiri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu 
kegiatan siswa dan materi.  

- Kegiatan pembelajaran disusun berdasarkan atas satu tuntutan kompetensi dasar 
secara utuh.  

• Penilaian 
Penilaian merupakan serangkaian 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 pencapaian kompetensi dasar peserta didik 
dilakukan berdasarkan prosentase pemenuhan indikator. Berdasarkan pada PP 
Nomor 19 tahun 2005 bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik terdiri atas ulangan 
harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan harian, 
ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. 
Penilaian dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan non tes. Penilaian dengan 
tes bentuk tertulis, lisan dan perbuatan (praktik). Adapun penilaian dengan non tes 
dapat dilakukan dengan pengamatan, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa 
tugas, proyek dan/atau produk" Dalam rangka mendukung pelaksanaan penilaian 
yang bermakna dapat dilengkapi portofolio untuk masing-masing anak. Hal-hal yang 
perlu diperhatikan dalam penilaian adalah sebagai berikut:  
- Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.  
- Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan 

peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, dan bukan untuk 
menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.  

- Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. 
Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk 
menentukan kompetensi dasar yang telah dikuasai dan yang belum, serta untuk 
mengetahui kesulitan peserta didik,  
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- Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa 
perbaikan kegiatan pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik 
yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan minimal, dan program 
pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan.  

- Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang diperoleh 
dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan 
pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada 
proses (keterampilan proses) misalnya teknik wawancara, maupun produk/hasil 
observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan.  

- Penilaian dapat dilakukan secara: Tes tertulis, lisan, unjuk kerja, penugasan, 
produk, kinerja, dan pengamatan.  

Bentuk instrumen penilaian dipilih sesuai dengan teknik/jenis penilaiannya. 
Beberapa contoh bentuk instrumen penilaian yang dapat dipilih sebagai berikut: 

No. Teknik/Jenis Bentuk Instrumen 
1 Tes Tertulis  • Tes isian  

• Tes uraian  
• Tes Pilihan Ganda  
• Menjodohkan  
• Jawaban singkat  
• Benar-Salah 
• Dan lain-lain 

2 Tes Lisan  • Daftar pertanyaan  
3 Tes Perbuatan (Unjuk Kerja) • Tes identifikasi  

• Tes Simulasi  
• Uji petik kerja produk  
• Uji petik kerja prosedur  

4 Penugasan  • Tugas rumah  
• Tugas proyek  

5 Observasi  • Lembar observasi  
6 Wawancara  • Pedoman wawancara  
7 Portofolio  • Dokumen pekerjaan, karya, prestasi siswa 

 
• Alokasi Waktu 

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah 
efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan 
jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat 
kepentingan kompetensi dasar" Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus 
merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai kompetensi dasar yang 
dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Alokasi waktu termasuk alokasi 
penilaian yang terintegrasi dalam pembelajaran.  

• Menentukan Sumber Belajar 
Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan 
pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta 
lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. 
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Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi 
dasar serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator 
pencapaian kompetensi. 
 
Contoh: 

Silabus untuk SMK Keahlian Administrasi Perkantoran 

Nama  : SMK “X” 
Mata Pelajaran : Keadilan Administrasi Perkantoran  
Kelas/Semester : XI/1 
Standar Kompetensi  : Siswa SMK “X” Kelas XI Semester 1 Mampu Bekerja 

Dalam Satu Tim   
 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok Indikator Kegiatan 

Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber/ 
Bahan/Alat 

Mendeskrip-
sikan 
pengertian 
bekerja dalam 
suatu tim  

Pengertian 
bekerja 
dalam satu 
tim  

1. Menjelaskan 
arti bekerja 
dalam satu 
tim 

2. Menjelaskan 
tujuan 
bekerja 
dalam satu 
tim  

3. Menyimpul-
kan manfaat 
bekerja 
dalam satu 
tim 

1. Mengamati 
manajemen 
koperasi 
sekolah  

2. Mendeskrip-
sikan hasil 
pengamatan  

1. Portofolio 
laporan 
peng-
amatan  

2. Unjuk kerja 
diskusi 
kelompok  

2 jam 
pelajaran  

1. Modul 
Bekerja 
Sama 
dengan 
Pelanggan  

2. Latar 
Koperasi  

 
Mengetahui  Jakarta, ………………………….  
Kepala SMK “X” Guru yang Bersangkutan  
 
 
_____________________ _____________________ 

 
6. Prosedur Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik 
dalam upaya mencapai KD. setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban 
menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 
peserta didik. 

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali 
pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang 
disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.  
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Komponen RPP terdiri dari: 
• Identitas mata pelajaran 
 Identitas mata pelajaran, meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, 

program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan.  
• Standar kompetensi 
 Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang 

menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 
diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.  

• Kompetensi dasar 
 Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik 

dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi 
dalam suatu pelajaran.  

• Indikator pencapaian kompetensi 
 Indikator pencapaian 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.  

• Tujuan pembelajaran 
 Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan 

dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.  
• Materi ajar 
 Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis 

dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.  
• Alokasi waktu 
 Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban 

belajar.  
• Metode pembelajaran 
 Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode 
pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta 
karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap 
mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk peserta didik 
kelas 1 sampai kelas 3 SD/MI.  

• Kegiatan pembelajaran  
1) 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.  

2) Inti 
 Kegiatan inti merupakan 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 
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secara sistematis dan peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis 
melalui proses eksplorasi, elobarasi, dan konfirmasi.  

3) Penutup 
Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas 
pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, 
penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.  

• Penilaian hasil belajar  
 Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan 

indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian.  
• Sumber belajar  
 Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi 

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

Dalam penyusunan RPP prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah: 
• 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.  

• Mendorong partisipasi aktif peserta didik 
• Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, 

pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan 
• Mengembangkan budaya membaca dan menulis Proses pembelajaran dirancang 

untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan 
berekspresi dalam berbagai tulisan.  

• Memberikan umpan balik dan tindak lanjut  
• RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, 

pengayaan, dan remedi.  
• Keterkaitan dan keterpaduan  
• RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 
penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP 
disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata 
pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.  

• Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi  
• RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan 
kondisi.  

 
7.  Desain Materi Pembelajaran 

Objek formal dalam teknologi pembelajaran adalah masalah belajar. Salah satu 
alternatif pemecahannya dalam definisi teknologi pendidikan menurut AECT (1977) 
menggunakan sumber belajar sebagai komponen sistem pembelajaran yang lengkap. 
Artinya sumber belajar yang dipilih, dirancang dan atau dimanfaatkan tidak dapat 
terlepas dari silabus dan RPP yang telah Anda rancang. Guru perlu mempersiapkan 
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sumber pustaka untuk mengembangkan materi pembelajarannya baik melalui 
perpustakaan maupun internet.  

Perangkat bahan ajar modul dan LKS ini disusun, sejalan dengan kondisi satuan 
pendidikan dari berbagai aspek yang berbeda, sehingga modul dan LKS harus disusun 
oleh guru.  

Pengembangan bahan ajar diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemahaman 
diri siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas belajar siswa diarahkan 
kepada kemampuan belajar mandiri siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Di 
bawah ini akan dijelaskan pengembangan bahan ajar modul dan LKS. Untuk 
mempermudah Anda dalam mengikuti kegiatan belajar ini pelajari kembali komponen-
komponen desain sistem pembelajaran.  

Sumber belajar bahan (perangkat lunak) modul dan LKS merupakan satu 
kesatuan dengan desain pembelajaran yang Anda kembangkan. Sebagai sistem 
pembelajaran, bahan ajar yang akan dikembangkan saling terkait dengan komponen 
lain dalam berproses mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ketiadaan 
komponen sumber belajar bahan akan mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian 
tujuan pembelajaran.  

Pengembangan sumber belajar bahan yang dirancang oleh guru terkait dengan 
pengolahan isi pelajaran dan aktivitas belajar siswa. Pengolahan isi pelajaran atau 
pengetahuan yang akan dipelajari siswa dapat dirancang dalam bentuk bahan ajar 
modul dan lembar kerja siswa (LKS).  

Bahan ajar adalah isi pelajaran dari suatu bidang ilmu yang disajikan dan 
dikemas dalam bentuk cetak atau non cetak. Bahan ajar seperti modul dan LKS yang 
sengaja dirancang sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, 
dilakukan melalui tahap perancangan dan tahap pengembangan materi. Tahap 
produksi evaluasi dapat dilakukan oleh pihak lain (tenaga khusus). Tahap 
perancangan, guru harus menyusun garis besar isi modul dari jabaran isi modul/LKS. 
Sedangkan tahap pengembangan, guru harus mengimplementasikan jabaran isi 
modul/LKS sesuai sistematika penulisan dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan 
keakuratan disiplin ilmu pengetahuan, bahasa dan ilustrasi.  
a. Pengembangan Bahan Ajar Modul  

Modul dalam kawasan teknologi pembelajaran merupakan sumber belajar 
teknologi cetak. Sumber belajar ini berfungsi sebagai upaya interaksi peseta didik 
dengan modul sehingga dapat terjadi perubahan perilaku. Dengan demikian siswa 
berinteraksi secara tidak langsung dengan guru melalui bahan ajar yang 
dikembangkan sehingga dapat membuat siswa belajar. 

Pengembangan modul berbeda dengan LKS dari aspek komponen, fisik dan 
gaya bahasa. Bahasa yang digunakan lebih komunikatif, seolah-olah guru hadir di 
kelas dan siswa memperhatikannya. Modul merupakan kelengkapan dari buku teks, 
karena digunakan untuk keperluan belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan 
belajarnya. Sebelum modul dikembangkan, guru perlu merancang terlebih dahulu 
garis besar isi modul. Garis besar isi modul dan jabaran isi modul merupakan acuan 
guru dalam mengembangkan isi modul.  
1) Garis Besar Isi Modul dan Jabaran Isi Modul (GBIM dan JIM) 

Langkah pertama dari pengembangan modul, pola pikir Anda tidak boleh 
terlepas dari bagaimana Anda melakukan pengembangan tujuan pembelajaran, 
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mengembangkan materi pembelajaran dan menentukan pengalaman belajar. 
Hal-hal yang sudah Anda lakukan pada kegiatan belajar 1 akan mempermudah 
penyusunan GBIM dan JIM. 

Garis Besar Isi Modul merupakan acuan isi materi yang akan dijabarkan 
dan disusun dalam bentuk matriks. Komponen-komponennya terdiri dari identitas 
mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi, 
metode, media, waktu, tes dan pustaka. Komponen-komponen ini dikembangkan 
tidak berbeda dengan silabus. Yang berbeda hanya pada bagian tes karena 
fungsi tes untuk menilai sejauh mana penguasaan siswa terhadap isi modul. 
Keterkaitan antara komponen harus diperhatikan.  

Langkah-langkah penyusunannya GBIM adalah sebagai berikut: 
1) Menuliskan identitas mata pelajaran sama seperti dalam silabus  
2) Mengidentifikasi standar kompetensi, dan kompetensi dasar dari standar isi 
3) Menuliskan indikator berdasarkan analisis pembelajaran yang telah Anda 

lakukan, mulai dari indikator yang paling.  
4) Menuliskan materi pokok dan sub materi pokok.  
5) Menentukan metode dan media yang diperlukan untuk pengembangan isi 

pelajaran.  
6) Menentukan alokasi waktu yang harus digunakan siswa dalam 

mempelajarinya. Selain itu harus diperhatikan tingkat kesulitan materi dan 
pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa.  

7) Menentukan evaluasi yang akan dikembangkan (latihan dan tes formatif) 
8) Menuliskan sumber pustaka untuk mengembangkan materi.  

Tujuh langkah GBIM tersebut dituliskan dalam bentuk matriks.  
Contoh: 

GARIS BESAR ISI MODUL (GBIM) 

Mata Pelajaran  : 
Kelas / Semester  : 
Standar Kompetensi  :      

Kompetensi 
Dasar Indikator 

Materi 
Pokok dan 
Sub Materi 

Pokok 

Metode Media Waktu Tes Evaluasi Sumber 
Pustaka 

1.  1. 1 
1. 2 

1 
1. 1 
1. 2 

  2 jam 
pelaja 
ran  

1. Latihan 
2. Tes formatif 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

    
Berdasarkan GBIM, selanjutnya guru perlu membuat jabaran isi modul 

(JIM) dalam bentuk matriks. Pada JIM harus dituliskan uraian materi esensial dari 
tiap sub materi pokok dan butir-butir evaluasinya baik untuk latihan atau tes 
formatif. Selain itu nomor kegiatan belajar dan judul modul juga dilengkapi.  
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Contoh: 
JABARAN ISI MODUL 

Mata Pelajaran  :   
Kelas / Semester  :   
Standar Kompetensi  :   

 
Nomor 

Kegiatan 
Belajar 

Judul Modul Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok 
dan Sub Materi 

Pokok 

Uraian  
(Materi 

Esensial) 

Evaluasi 
(Butir-butir) 

1 Bekerja sama 
dengan 
pelanggan  

Mampu bekerja  
sama dengan 
pelanggan  

1.  
1. 1 
1. 2 

1. 1 
 
 
1. 2 

Latihan: 
 
 
Tes formatif 
1: 
 
 
 

 
2) Pengembangan Isi Modul 

Tahap pengembangan isi modul yang harus diperhatikan oleh guru adalah 
sistematika modul dan prinsip mengembangkan bagian-bagian modul (Sitepu, 
2006, h. 110-116).  

Modul belajar mandiri terdiri atas tiga bagian utama. Bagian awal modul 
berisi pendahuluan, bagian inti berisi bahan pelajaran, dan bagian akhir modul 
berisi tes sumatif.  
a) Bagian Awal memberikan informasi umum tentang bahan pelajaran, 

kegunaan, tujuan pembelajaran umum, susunan dan keterkaitan antar judul 
modul bahan pendukung lainnya, dan petunjuk untuk mempelajari bahan 
pelajaran.  

b) Bagian Inti terdiri atas unit-unit pelajaran. Masing-masing unit terdiri atas 
pendahuluan, kegiatan belajar, dan daftar pustaka.  
 Pendahuluan berisi cakupan materi (deskripsi singkat), tujuan pembelajaran 

khusus, perilaku/kemampuan awal, manfaat, dan urutan pokok bahasan 
secara logis, dan petunjuk belajar/cara mempelajari modul.  
 Kegiatan belajar mencakup uraian bahan pelajaran, contoh-contoh, latihan, 

rangkuman, tes formarif dan kunci jawaban.  
 Daftar pustaka berisi daftar sumber dan bacaan yang dapat dipergunakan 

pemelajar untuk memperkaya isi pokok bahasan.  
c) Bagian Akhir berisi penutup modul, tes sumatif, glosarium, dan lampiran-

lampiran yang terkait dengan isi modul.  
Bahan belajar mandiri dikembangkan dengan prinsip bahwa bahan 

pelajaran itu: 
1. memberikan tuntunan,  
2. membangkitkan motivasi belajar,  
3. menimbulkan rasa ingin tahu,  
4. memacu,  
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5. mengingatkan,  
6. menanyakan,  
7. memberikan umpan balik,  
8. mengevaluasi hasil dan kemajuan belajar,  
9. memberikan bantuan remedial, dan 
10. memberikan pengayaan.  

a) Bagian Awal 
Penyusunan dan pengembangan bagian awal dilakukan dengan 

langkah-langkah berikut.  
• Memberikan penjelasan umum tentang isi bahan pelajaran secara 

keseluruhan sehingga memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan 
dipelajari serta kedalaman dan keluasan bahasannya.  

• Apabila diperlukan, disebutkan perilaku/pengetahuan awal yang perlu dimiliki 
pemelajar sebelum mempelajari bahan pelajaran itu.  

• Menyebutkan manfaat bahan pelajaran itu bagi pemelajar. Manfaat yang 
dimaksud termasuk untuk belajar lebih lanjut dan/atau dalam melakukan 
tugas profesional atau dalam kehidupan sehari-hari.  

• Menguraikan tujuan umum bahan pelajaran secara jelas yang 
menggambarkan kompetensi yang akan diperoleh.  

• Menggambarkan peta konsep bahan pelajaran secara lengkap sehingga 
terlihat hubungan antar konsep.  

• Memberikan petunjuk dan langkah-langkah yang operasional bagaimana 
cara menggunakan dan mempelajari bahan pelajaran itu sehingga 
membantu dan memudahkan pemelajar mempelajari dan menguasai bahan 
pelajaran itu. Dalam petunjuk ini hendaknya pula diberitahu bagaimana cara 
mengerjakan tugas, latihan, dan tes serta cara menggunakan kunci jawaban 
yang disediakan.  

Oleh karena bagian awal ini merupakan pembukaan kegiatan belajar, 
maka dalam menyusun dan mengembangkan isi bahan awal ini hendaknya 
memperhatikan hal-hal berikut.  
• Disusun secara sistematis dan mudah dipahami.  
• Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pemelajar.  
• Enak dibaca dan menimbulkan rasa ingin tahu dan ingin membacanya lebih 

lanjut.  

b) Bagian Inti  
Bagian inti disusun dalam bentuk unit-unit pelajaran yang masing-

masing berdiri sendiri. Masing-masing unit diberi judul dan terdiri atas 
pendahuluan, kegiatan belajar dan daftar pustaka.  

1) Pendahuluan 
Pendahuluan disusun dengan cara berikut.  

• Menyebutkan cakupan bahan pelajaran dalam unit yang bersangkutan. 
Cakupan itu meliputi materi pokok, teori, dan konsep yang akan dipelajari.  

• Menjelaskan hubungan antara bahan pelajaran yang bersangkutan 
dengan bahan pelajaran pada unit sebelumnya 
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• Menyebutkan manfaat mempelajari dan menguasai bahan pelajaran 
dalam unit yang bersangkutan.  

• Menyebutkan secara operasional dan terukur kompetensi yang akan 
diperoleh dengan mempelajari bahan pelajaran dalam unit yang 
bersangkutan. Kompetensi yang dimaksud dinyatakan dalam rumusan 
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK/TIK) yang memuat unsur sasaran 
(audience), perilaku (behavior), kondisi (condition), dan tingkatan (degree) 

• Bila perlu, menyebutkan kemampuan/perilaku awal yang perlu dimiliki 
pembelajar sebelum mempelajari unit tertentu.  

• Menjelaskan cara mempelajari bahan pelajaran termasuk cara 
menggunakan media yang melengkapi (kalau ada) dan sumber-sumber 
belajar lain yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan penguasaan 
pemelajar atas bahan pelajaran.  

2) Kegiatan Belajar  
Kegiatan belajar memuat uraian yang merupakan bahan pelajaran 

untuk unit yang bersangkutan. Kegiatan belajar ini disajikan dalam bentuk 
uraian, contoh, latihan, rangkuman, tes formatif, dan kunci jawaban.  

Uraian bahan pelajaran dilakukan dengan cara berikut.  
• Menguraikan konsep-konsep dan teori-teori yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran khusus (TPK).  
• Menyusun urutan konsep-konsep dan teori-teori secara sistematis, mudah 

dipahami, serta sesuai dengan teori belajar dan membelajarkan.  
• Memperjelas konsep-konsep dengan teori-teori, contoh-contoh dan/atau 

ilustrasi seperti gambar, grafik, atau tabel.  
Dalam menyusun dan mengembangkan bahan kegiatan belajar 

hendaknya memperhatikan hal-hal berikut.  
• Strategi, metode, dan teknik pembelajaran memperhatikan karakteristik 

pemelajar serta karakteristik bahan pelajaran.  
• Teknik penyajian informasi dalam bentuk naratif, deskriptif, eksposisi, 

dedukatif, induktif, ekplanasi, atau argumentasi bergantung pada tujuan 
pembelajaran dan karakteristik isi bahan pelajaran.  

• Organisasi bahan pelajaran dibuat dengan ukuran dan susunan yang 
sistematis dan logis sehingga memudahkan pemelajar melihat kaitan 
antar bab dengan sub-bab, dan paragraf secara jelas.  

• Uraian menumbuhkan atau meningkatkan motivasi pemelajar untuk 
berpikir dan berbuat.  

• Susunan dan penempatan naskah dan ilustrasi dibuat sedemikian rupa 
sehingga informasi mudah dipahami dan menarik dipelajari. Ilustrasi 
ditempatkan sedekat mungkin dengan konsep yang dijelaskan.  

• Isi uraian, contoh, dan ilustrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang 
dianut pemelajar atau lingkungan tempat belajar serta dengan ketentuan 
dan peraturan yang berlaku.  

• Untuk memantapkan pemahaman dan penguasaan pemelajar atas 
konsep yang sedang dipelajari, perlu diberikan latihan yang sesuai dalam 
bentuk soal, tugas, eksperimen, dan lain-lain. Latihan yang diberikan 
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relevan dengan bahan pelajaran yang sedang dipelajari serta sesuai 
dengan kemampuan pemelajar dan menantang pemelajar berpikir dan 
berbuat kritis. Latihan dapat diberikan di tengah atau pada akhir uraian 
suatu pokok bahasan.  

• Untuk memudahkan siswa mengingat, setiap unit bahan pelajaran diakhiri 
dengan rangkuman yang berisikan inti bahan pelajaran itu serta terkait 
dengan TPK yang disebutkan pada awal unit. Rangkuman berfungsi 
untuk menyimpulkan dan memantapkan pengalaman dan perolehan hasil 
belajar. Rangkuman disusun secara ringkas, berurutan, mudah dipahami, 
dan bersifat menyimpulkan. Rangkuman diletakkan sebelum tes formatif.  

• Menggunakan bahasa yang komunikatif dan menarik.  

3) Tes Formatif 
Tes formatif diberikan pada akhir setiap unit atau pokok bahasan 

dengan tujuan untuk mengukur Penguasaan pemelajar atas bahan 
pelajaran pada unit atau pokok bahasan tertentu dengan mengacu pada 
TPK yang telah ditetapkan. Hasil tes formatif i dijadikan sebagai dasar 
untuk langkah belajar lebih lanjut, apakah dapat diteruskan ke unit atau 
pokok bahasan berikutnya atau memerlukan remedial.  

Tes formatif biasanya menggunakan tes objektif yang jawabannya 
adalah tunggal dan tidak mungkin bervariasi. Penggunaan jenis tes ini akan 
memudahkan pemelajar untuk memeriksa kebenaran jawabannya dengan 
menggunakan kunci jawaban yang tersedia. Dalam menyusun butir soal 
tes objektif, secara umum perlu diperhatikan berikut.  
• Butir tes mengukur TPK yang sudah ditetapkan.  
• Butir tes hendaknya disusun secara jelas, tepat, dan menggunakan 

kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar 
• Butir soal dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

kemampuan pemahaman Pemelajar. Hendaknya dihindari penggunaan 
struktur bahasa yang terlalu mudah atau terlalu sulit.  

• Semua informasi yang diperlukan untuk memilih jawaban yang benar 
seharusnya tersedia dalam butir soal dan menghilangkan kata-kata dan 
frase yang tidak berfungsi.  

• Budi soal yang diangkat langsung dari bahan pelajaran hanya akan 
mengukur kemampuan menghafal dan bukan pemahaman.  

• Butir soal yang membantu atau mempersulit menjawab soal berikutnya 
hendaknya dihindari. Yang dimaksud dengan membantu ialah butir soal 
yang memberikan arah untuk jawaban butir soal yang berikutnya. yang 
dimaksud dengan mempersulit ialah butir soal yang tidak dapat dijawab 
tanpa dapat menjawab soal yang sebelumnya dengan benar.  

Tes objektif dapat disusun dalam 4 bentuk tes, yaitu (1) jawaban 
singkat, (2) padanan/penjodohan, (3) pilihan benar-salah, dan (4) pilihan 
ganda.  
(1) Jawaban Singkat 

Tes dalam bentuk ini meminta pemelajar mengisi ruang yang 
dikosongkan dalam suatu Pernyataan, dengan kata atau frase yang 
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benar atau memberikan jawaban yang singkat terhadap suatu 
pertanyaan.  

Dalam menyusun butir soal ini perlu diperhatikan: 
• Butir soal hendaknya untuk melengkapi pernyataan.  
• Hindari membuat lebih dari dua tempat kosong untuk dilengkapi dalam 

satu pernyataan sehingga maknanya secara keseluruhan tidak jelas.  
• Jika menggunakan pernyataan yang tidak lengkap, hendaknya tempat 

yang dikosongkan berada pada akhir pernyataan.  
(2) Padanan/Penjodohan 

Padanan/penjodohan adalah bentuk tes yang meminta pemelajar 
memilih padanan/atau jodoh yang sesuai dengan soal/stimulus yang 
diberikan. Bentuk tes seperti ini dapat mencakup bahan pelajaran lebih 
efisien dibandingkan dengan pilihan ganda.  

Dalam menyusul butir soal dalam bentuk tes ini perlu diperhatikan 
hal-hal berikut.  
 Soal/stimulus dan padanannya/jodohnya disusun dalam kolom 

terpisah. Soal/stimulus disusun dalam kolom sebelah kiri dan 
padanannya/jodohnya pada kolom sebelah kanan.  
 Butir soal/stimulus diberi nomor secara berurut dengan menggunakan 

angka, sedangkan butir padanan/jodoh diberi nomor secara berurut 
dengan menggunakan huruf.  

(3) Benar-Salah 
Benar-salah adalah bentuk tes yang meminta pemelajar 

menentukan benar atau salah atas suatu pernyataan yang diberikan. Di 
samping banyak dikritik karena dianggap hanya mengukur kemampuan 
hafalan dan jawabannya dapat diberikan dengan cara menebak, bentuk 
soal ini dipertahankan oleh banyak ahli. Bentuk tes ini tetap dianggap 
efektif dan efisien untuk mengukur berbagai jenis kemampuan apabila 
disusun secara cermat dan tepat.  

Dalam menyusun butir soal benar-salah perlu diperhatikan hal-hal 
berikut.  
1) Setiap pernyataan mengandung konsep atau masalah-masalah yang 

penting.  
2) Pernyataan disusun relatif singkat.  
3) Pernyataan dalam bentuk kalimat negatif khususnya negatif ganda 

perlu dihindarkan.  
4) Pernyataan yang membingungkan dan mengecohkan dihindarkan.  
5) Kata-kata penjurus yang mengarahkan jawaban pada salah satu 

pilihan tidak digunakan.  
6) untuk pernyataan yang bersifat pendapat seseorang, hendaknya 

dikutip sesuai dengan aslinya atau yang resmi.  
7) Panjang pernyataan dibuat relatif sama antara pernyataan yang 

menghendaki jawaban benar dan salah.  
8) Jumlah pernyataan dibuat sama antara pernyataan yang 

menghendaki jawaban benar dan salah.  
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Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun butir soal 
pilihan ganda antara lain ialah sebagai berikut.  
(a) Butir soal dapat dibuat dalam bentuk penanyaan atau kalimat 

penggalan (pernyataan yang tidak lengkap).  
(b) Bila yang dipergunakan adalah kalimat penggalan, maka pilihan 

ganda diletakkan pada akhir penggalan.  
(c) Soal dibuat secara singkat dan jelas dengan memperhatikan tingkat 

kemampuan membaca pemelajar.  
(d) Dihindari membuat soal dengan mengutip langsung dari teks bahan 

pelajaran.  
(e) Soal dirumuskan dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang 

benar.  
(f) Jumlah pilihan untuk setiap butir soal adalah empat atau lima, tetapi 

untuk pemelajar pemula sebaiknya hanya tiga pilihan.   
(g) Jumlah kata atau panjang pilihan dibuat sama atau hampir sama.  
(h) Semua pilihan terkait dengan isi kalimat penggalan yang 

mendahuluinya  
(i) Sedapat mungkin dihindari kalimat dalam bentuk negatif.  

Tes formatif dilengkapi dengan kunci jawaban yang dapat 
ditempatkan pada halaman khusus/tersendiri. Pada awal unit 
hendaknya sudah diberitahukan kepada pemelajar cara mengerjakan 
tes formatif, cara menggunakan kunci jawabannya, serta cara 
menghitung skor hasilnya.  

4) Daftar Pustaka 
Pada akhir unit diberikan daftar pustaka sebagai bacaan lebih lanjut 

untuk memperkaya pengalaman belajar pemelajar. Dalam membuat daftar 
pustaka tersebut hendaknya diperhatikan kemungkinan pemelajar dapat 
memperoleh bahan bacaan tersebut. Hendaknya diperioritaskan bahan 
bacaan yang mungkin dapat diperoleh pemelajar di perpustakaan, toko 
buku, atau tempat lain.  

c) Bagian Akhir 
Bagian akhir modul terdiri atas  

• Penutup 
• Tes sumatif 
• Kunci jawaban tes formatif dan tes sumatif 
• Glosarium 
• Lampiran-lampiran yang terkait dengan isi modul  

Pada bahan belajar mandiri untuk SMU yang dikembangkan Pustekom 
bekerja sama dengan Depdiknas (2002) bahwa modul terbagi atas: 
1) Petunjuk guru, yang terdiri dari: 

• Gambaran umum modul, yang berisi tujuan pembelajaran, pokok-pokok 
materi, dan tugas yang harus dikerjakan siswa.  

• Peran guru dalam membantu siswa menguasai materi pembelajaran, 
berisi strategi pembelajaran, bantuan khusus, petunjuk untuk 
pemanfaatan media yang lain, dan pengayaan untuk siswa.  
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• Evaluasi, berisi tugas guru dalam mengevaluasi dan strategi evaluasi.  
• Refernesi  
• Kunci jawaban tes akhir modul 
• Tes akhir modul  

2) Kegiatan siswa, yang terdiri dari: 
• Pendahuluan, yang berisi gambaran singkat tentang materi yang akan 

dipelajari, tujuan pembelajaran umum, tujuan pembelajaran khusus, 
petunjuk atau cara mempelajari modul bagi siswa, kegunaannya, serta 
waktu untuk mempelajari modul.    

• Kegiatan belajar, yang berisi tujuan pembelajaran khusus, uraian materi, 
dan tugas.  

• Penutup, yang berisi rangkuman, tidak lanjut, kunci jawaban tugas, daftar 
istilah, dan daftar pustaka.  

 
Contoh: 
Pengembangan isi modul dari penulis Sri Endang R. dan Sri Mulyani untuk SMK 
tampak pada daftar isi berikut.  
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b. Pengembangan Bahan Ajar Lembar Kerja Siswa (LKS)  
LKS telah banyak dibuat oleh guru dan dimanfaatkan di sekolah. Guru telah 

mampu membuat sesuai dengan kebutuhan. Komponen dalam LKS berbeda yang 
dikembangkan oleh guru baik yang digunakan di sekolah atau yang tersedia di 
pasaran.  

Penyusunan LKS harus melalui tahap perancangan dan pengembangan isi. Di 
dalam kedua tahapan tersebut yang harus diperhatikan guru, pengalaman belajar 
dan tagihan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Dengan demikian guru harus 
memperhatikan komponen tujuan pembelajaran dan strategi pembelajaran 
(kegiatan belajar serta evaluasi dari desain silabus dan RPP yang telah dibuat. 
Perangkat RPP lebih bersifat operasional karena LKS dapat digunakan untuk 
mengimplementasikan kegiatan pembelajaran (inti: elaborasi) dan tagihan (evaluasi 
hasil belajar) dalam bentuk unjuk kerja.  

LKS sebagai sumber belajar dapat dirancang dengan berdiri sendiri dan atau 
terintegrasi dengan modul (bahan ajar lainnya). LKS disajikan dalam bentuk cetak 
dan fungsinya sebagai sarana siswa dalam menyelesaikan tugas seperti praktikum 
latihan soal dan lain-lain.  

LKS adalah sejenis bahan ajar cetak yang sengaja dirancang untuk 
membimbing para siswa belajar sehingga dapat menunjang proses 
pembelajarannya. LKS disusun secara sistematis dan disajikan dapat berbentuk 
lembaran atau buku. LKS dapat memuat isi pelajaran dengan ragam pengetahuan 
dan berfungsi sebagai panduan kegiatan belajar teori dan praktek sehingga hasil 
belajarnya meningkat.  

Prinsip-prinsip penulisan LKS yang baik menurut Gray yang dikutip oleh 
Tarigan (1989, h. 43-44) adalah: 
• Membuat setiap materi dan latihan sesuai dengan program instruksional setiap 

kelas atau tingkatan.  
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• Menyediakan tipe-tipe latihan yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan dan 
minat para siswa.  

• Jangan membiarkan menjadi tujuan akhir, akan tetapi menjadikan praktek atau 
latihan-latihan menjadi suatu sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

• Berupaya agar para siswa pemakai LKS mudah memahami dan menguasai apa, 
bagaimana, dan mengapa mereka harus melakukan setiap hal yang mereka 
kerjakan.  

LKS seperti halnya modul harus dirancang dengan terlebih dahulu menyusun 
garis besar isi LKS. Garis besar isi LKS berisi komponen identitas mata pelajaran 
dan komponen pengembangan dan komponen pengembangan yaitu standar 
kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi, pengalaman belajar, metode, 
media, waktu dan evaluasi. Forma GBI LKS berbentuk matriks, begitu juga jabaran 
isinya. Selanjutnya dalam tahap pengembangan isi LKS disesuaikan dengan 
pengalaman belajar siswa. Prinsip keakuratan ilmu pengetahuan, bahasa damn 
ilustrasi harus diperhatikan oleh guru. Demikian pula desain sistem pembelajaran 
yang telah disusunnya. Untuk tahap produksi dan evaluasi dapat dilakukan pihak 
lain (tenaga khusus).  
1) Garis Besar Isi LKS (GBI LKS) dan Jabatan Isi LKS (JI LKS) 

Langkah penyusunannya sama seperti modul, hanya terdapat langkah 
menentukan pengalaman belajar sesuai dengan analisis tugas yang harus 
dilakukan siswa pada kegiatan inti dan bentuk evaluasinya. Tugas dan tagihan 
siswa dapat menentukan isi LKS.  

Contoh: GBI LKS  

Mata Pelajaran :   
Kelas/Semester :   
Standar Kompetensi :    
     

Kompetensi 
Dasar Indikator 

Materi 
Pokok dan 
Sub Materi 

Pengalaman 
Belajar Metode Media Waktu Evaluasi Sumber 

Pustaka 

1.   
 
1. 1 
 
1. 2 

1.  
 
1. 1 
 
1. 2 

 
Mengamati 
ciri-ciri 
makhluk hidup 
di lingkungan 
sekolah  
 

 
Penugasan  

 
LKS  

 
30 
menit  

 
Laporan 
peng-
amatan  

 

 Berdasarkan GBI LKS kemudian disusun jabaran isi LKS dengan 
menguraikan isi dari komponen pengalaman belajar dan evaluasi. Format JI LKS 
disusun dalam bentuk matriks. Komponen yang dikembangkan identitas mata 
pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, 
pengalaman belajar (uraian) dan evaluasi (uraian). Anda dapat memeriksa 
kembali perangkat pembelajaran RPP yang telah Anda buat.  
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Contoh: JI LKS  
 

Mata Pelajaran :   
Kelas / Semester :   
Standar Kompetensi :    

      

No. 
LKS Judul LKS Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok 
dan Sub 

Materi Pokok 

Pengalaman 
Belajar Uraian Evaluasi Uraian 

1.  Observasi 
ciri-ciri 
makhluk 
hidup  

  Mengamati ciri-
ciri makhluk 
hidup di 
lingkungan 
sekolah.  

- Bahan, 
Alat  

- Prosedur 
kerja  

Laporan 
Peng-
amatan  

- Judul  
- Proses 

Pengamatan  
- Hasil 

Pengamatan  
- Kesimpulan  

 
2) Pengembangan Isi LKS  

Isi LKS dapat berbentuk tugas pengamatan, tugas memeriksa mesin, atau 
job sheet, tugas praktikum, tugas melakukan percobaan, tugas pendalaman 
pemahaman prinsip dan lain-lain.  

Sistematika penyajiannya sama seperti modul terdiri dari tiga bagian yaitu 
awal, inti dan akhir. Karena tujuan pengembangan isi modul berbeda, maka tiap 
bagian dapat dikembangkan oleh guru sesuai dengan GBI LKS dan JBI LKS. 
Dengan demikian LKS disusun dalam bentuk unit-unit kecil yang berdiri sendiri 
agar mudah dipelajari.  

Tahap pengembangan isi LKS dengan mengadopsi teori Sitepu, tentang 
sistematika modul, maka sistematik LKS adalah: 
• Bagian awal identitas LKS, berisi judul LKS, standar kompetensi dan 

kompetensi dasar.  
• Bagian inti LKS terdiri dari: 

a) Pendahuluan berisi rangkuman materi, petunjuk belajar menyelesaikan 
tugas atau latihan.  

b) Kegiatan belajar berisi tugas/latihan yang harus dikerjakan siswa.  
c) Daftar pustaka berisi sumber dan bacaan yang dipergunakan.  

• Bagian akhir berisi penutup LKS 
 LKS seperti tagihan yang terkait dengan isi tugas, lampiran.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian materi LKS 
(Suryadi, 2000, h. 21-22) yaitu: 
o Penyajian menekankan kebermaknaan dan manfaat bagi siswa. 

Kebermaknaan dan manfaat konsep pada suatu mata pelajaran akan 
senantiasa mengingatkan siswa kepada konsep yang telah ia pelajari 
sebelumnya saat siswa diperhadapkan pada suatu masalah. Hal ini dapat 
dimunculkan melalui penyajian dengan menggunakan konteks yang dekat 
dengan lingkungan siswa.  

o Mendorong siswa untuk melakukan evaluasi diri. Pada bagian evaluasi diri 
siswa dapat mengukur sendiri kemampuannya sehingga siswa dapat 
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mengetahui kemajuan yang telah ia lakukan. Hal ini dapat dilihat dari 
tersedianya soal-soal latihan yang menguji pemahaman siswa secara 
menyeluruh sesuai dengan materi yang dibahas.  

o Penyajian dapat dipahami siswa. Penyajian secara psikologi dapat dipahami 
oleh siswa berdasarkan pada penggunaan ilustrasi atau gambar, grafik atau 
diagram yang jelas.  

o Penyajian mencerminkan alur berpikir logis. Hal ini dapat dilihat dari penyajian 
secara runtut. Misalnya penyajian materi dimulai dari yang mudah menuju ke 
yang sulit.  

o Penyajian menarik perhatian siswa. Hal ini dapat dilihat melalui penyajian soal-
soal berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki siswa dan dengan masalah 
kontekstual atau pengalaman sehari-hari siswa.  

Contoh: Rancangan LKS Observasi  

Bagian Awal 
Judul LKS  
Standar Kompetensi  
Kompetensi Dasar  
 

Bagian Inti 
Pendahuluan  : Rangkuman Materi  
  Petunjuk belajar  
Kegiatan belajar  : Alat dan bahan  
  Cara kerja  
Pengamatan  : 1. …………………. .  
  2. …………………… 
Penutup : Daftar Pustaka  
 

Bagian Akhir: Laporan  
1.  Proses Pengamatan  
2.  Hasil Pengamatan  
3.  Kesimpulan  

 
Contoh: 
Petunjuk Belajar dalam LKS 
Tulislah sebuah cerita pendek. Kamu dapat menuliskan sesuai gaya bahasa 
kamu masing-masing. Tulislah apa yang kamu pikirkan.  
 
Contoh: 
Kegiatan belajar dalam LKS  
Tulislah cerpen yang akan kamu kembangkan pada halaman ini,  
Menulislah dengan gaya bahasamu. Ingat! Gaya bahasamu adalah apa yang 
kamu tulis. 
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 .............................................................................................................................   
 .............................................................................................................................   
 .............................................................................................................................   
 .............................................................................................................................   
 .............................................................................................................................   
 .............................................................................................................................   
 .............................................................................................................................   
 .............................................................................................................................   
 .............................................................................................................................   
 .............................................................................................................................   
 .............................................................................................................................   
 .............................................................................................................................   
 .............................................................................................................................   
 .............................................................................................................................   
 .............................................................................................................................   
 .............................................................................................................................   
 .............................................................................................................................   

Jika LKS dikembangkan dalam bentuk buku biasanya terintegrasi dengan buku 
pelajaran dan disebut buku kerja. Di lapangan, buku kerja pada bagian inti berisi 
tugas-tugas dan bagian akhir berisi evaluasi seperti tes formatif 1. Kreativitas 
pengembangan isi LKS oleh guru harus ditingkatkan dengan tetap 
memperhatikan kesesuaian dengan kurikulum (Silabus dan RPP).  
 
Contoh: 
Lembar kerja siswa untuk menunjang tugas latihan akan pemahaman materi 
dengan ragam pengalaman prinsip matematika (sumber skripsi mahasiswa 
Teknologi Pendidikan). Sebagian prototipe bagian awal dan bagian inti dari LKS. 
Bahasa untuk bahan ajar LKS lebih formal.  
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MATERI PEMBELAJARAN 4 
PEMANFAATAN DAN PEMILIHAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 
 
 

Media pembelajaran dalam teknologi pendidikan merupakan bagian dari sumber 
belajar yang digolongkan kedalam bahan dan alat. Media pembelajaran merupakan 
saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan dari sumber peran kepada penerima 
peran. Dalam hal ini dapat dicontohkan guru sebagai sumber pesan menyampaikan 
materi pembelajaran (peran) dengan media power point kepada penerima pesan (siswa). 
Kedudukan media dari contoh tersebut diilustrasikan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan ilustrasi tersebut, media merupakan saluran komunikasi pembelajaran. 
Media pembelajaran menurut Yusufhadi Miarso (2004, h. 458=460) didefinisikan segala 

 

 

Guru    Materi    Media  

Seni    Nada    Piano   

Siswa 

 

 

Guru     Materi    Media  

Matematika   Bangun Ruang     Model  

       Bangun  

   

Siswa 

 

 

Guru     Materi    Media  

Biologi    Sistem Imun    Gambar 

       Pasien Lupus  

Pasien Aids   

Siswa 
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sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan, serta dapat merangsang pikiran, 
perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya 
proses belajar yang di sengaja, bertujuan dan terkendali. Sedangkan kegunaan dari 
media pembelajaran (Yisifhadi Miarso, 2004, h. 458-460) adalah: 
• Memberikan rangsangan kepada otak siswa sehingga otak siswa dapat berfungsi 

optimal.  
• Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa.  
• Melampaui batas ruang kelas.  
• Memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya.  
• Menghasilkan keseragaman pengamatan  
• Membangkitkan keinginan dan minat baru 
• Membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar  
• Memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari sesuatu yang konkret maupun 

abstrak.  
• Media memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, pada tempat dan 

waktu serta kecepatan yang ditentukan sendiri.  
• Meningkatkan kemampuan keterbatasan baru.  
• Meningkatkan efek sosialisasi (kesadaran) akan dunia sekitar) 
• Meningkatkan kemampuan ekspresi dan siswa.  

Berdasarkan definisi dan kegunaan media pembelajaran di atas, maka guru di 
dalam perangkat pembelajarannya selain silabus, RPP, bahan ajar juga dilengkapi 
dengan media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dirancang sendiri oleh guru atau 
memanfaatkan dari media yang telah tersedia.  

Perangkat pembelajaran media pembelajaran merupakan sub sistem dari sistem 
pembelajaran di kelas yang Anda bina. Jika sub sistem media tidak disediakan maka 
akan terdapat kesenjangan dalam mencapai tujuan pembelajaran seperti perbedaan 
persepsi terhadap materi pembelajaran. Dampaknya hasil belajar siswa tidak optimal.  

Media pembelajaran dapat dipilih oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran dan 
dapat dimanfaatkan di dalam kelas atau di luar kelas sesuai kegiatan belajar yang akan 
dilakukan siswa.  

 
1. Pemilihan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran pada perkembangan sekarang ini sangat beragam. Ada 
media penyaji, media objek dan media interaktif. Media penyaji yaitu media yang 
mampu menyajikan informasi. Misal gambar, poster, foto (yang digunakan sebagai alat 
peraga), transparansi, radio, telepon, film, video, televisi, multimedia (kit). Media objek 
yaitu media yang mengandung informasi seperti realia, replika, modul, benda tiruan. 
Media interaktif yaitu media yang memungkinkan untuk berinteraksi selama mengikuti 
pembelajaran. Misal scrabble, puzzle, simulator, laboratorium, atau komputer.  

Jika guru dihadapkan pada pilihan media yang banyak sekali, maka guru perlu 
mempelajari klasifikasi media yang memberikan ciri kemampuan media seperti tabel 
berikut.  
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Tabel Pemilihan Media Menurut Tujuan Belajar, Menurut Allen 

Tujuan Belajar Media Info 
Faktual 

Pengenala
n Visual 

Prinsip 
Konsep Prosedur Keteram-

pilan Sikap 

Visual diam  Sedang  Tinggi Sedang  Sedang  Rendah  Rendah 
Film  Sedang  Tinggi  Tinggi  Tinggi Sedang  Sedang  
Televisi  Sedang  Sedang  Tinggi  Sedang  Sedang  Sedang  
Objek 3-D Rendah  Tinggi Rendah  Rendah  Rendah  Rendah  
Rekaman Audio  Sedang  Rendah  Rendah  Rendah  Rendah  Sedang  
Pelajaran Terprogram  Sedang  Sedang  Sedang  Rendah  Rendah  Sedang  
Demonstrasi  Rendah  Sedang  Sedang  Sedang  Sedang  Sedang  
Buku teks cetak  Sedang  Rendah  Rendah  Rendah  Rendah Sedang  
Sajikan lisan  Sedang  Rendah  Sedang  Rendah  Rendah Sedang  

 
Klasifikasi media ini penting dipertimbangkan karena tidak ada satu jenis media 

yang terbaik untuk mencapai satu tujuan pembelajaran. Oleh karena itu masing-
masing media memiliki kelebihan dan kekurangan. Antara satu media dengan media 
lainnya saling melengkapi.  

Selain taksonomi media pembelajaran yang harus diperhatikan oleh guru, kriteria 
dalam memilih media juga harus diperhatikan. Kriteria tersebut adalah: 
• Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  
• Tepat untuk mendukung materi pembelajaran  
• Praktis, luwes dan tahan lama  
• Guru terampil menggunakannya  
• Jumlah peserta didik  
• Mutu teknis media pembelajaran seperti ketersediaan energi listrik, cahaya di dalam 

ruangan.  
Guru diharapkan tidak memilih media karena suka dengan media tersebut. D I 

samping itu, diharapkan juga tidak langsung terbujuk oleh ketersediaan beragam 
media canggih yang sudah semakin pesat berkembang saat ini seperti komputer. Yang 
perlu diingat, media yang dipilih adalah untuk digunakan oleh peserta didik kita dalam 
proses belajar. Jadi, pilihlah media yang dibutuhkan untuk menyampaikan topik mata 
pelajaran, yang memudahkan peserta didik belajar, serta yang menarik dan disukai 
peserta didik.  

Menurut Bates (1995), pemilihan media berbasis teknologi komputer antara lain 
akses, biaya, pertimbangan pedagogis, interaktivitas dan kemudahan penggunaan, 
pertimbangan organisasi, kebaruan (novelty), dan kecepatan. Pertimbangan mengenai 
akses pada dasarnya mempertanyakan sejauh mana peserta didik memiliki akses 
terhadap media yang akan digunakan dalam mempelajari paket bahan ajarnya? 
Pertimbangan biaya berlaku bagi sekolah maupun peserta didik, yaitu seberapa 
mahal/murah media yang dipilih untuk digunakan oleh sekolah dan peserta didik 
sebagai paket bahan ajar (biaya produksi atau pengadaan oleh sekolah, biaya akses 
dan daya beli untuk peserta didik). Pertimbangan pedagogis merupakan pertimbangan 
yang berkenaan dengan tujuan pembelajaran serta karakteristik materi keilmuan yang 
akan disampaikan dan dipelajari peserta didik. Pertimbangan interaktivitas dan 
kemudahan penggunaan pada dasarnya mempertanyakan sejauh mana media yang 
dipilih dapat memfasilitasi interaksi yang diperlukan dalam pembelajaran, dan sejauh 
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mana media tersebut mempermudah peserta didik dalam belajar? Pertimbangan 
mengenai organisasi merupakan pertimbangan manajerial meliputi pengelolaan media 
dalam proses pembelajaran, dan pascaproses pembelajaran (penyimpanan, dll). 
Pertimbangan novelty berkenaan dengan tingkat kebaruan suatu media sehingga 
seringkali menimbulkan antusiasme berlebihan dan atau kesukaran beradaptasi serta 
siklus hidup suatu media. Pertimbangan tentang kecepatan suatu media berkenaan 
dengan kemampuan suatu media menyampaikan informasi secara cepat dan tepat 
(timeliness) kepada didik.  

Pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri 
melainkan saling berinteraksi satu sama lain untuk mendapatkan media yang terbaik, 
sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal. Oleh karena 
itu, ragam media yang digunakan harus dipilih berdasarkan pertimbangan yang 
bijaksana.  

Ragam media (Cecep Kustandi, 2010) dapat dipilih meliputi: 
1) Media cetak 

a. Buku-buku atau buku pelajaran yang sudah beredar di toko buku, atau buku 
pelajaran yang khusus ditulis dan kembangkan sendiri.  

b. Panduan belajar bagi peserta didik khusus di kembangkan untuk mendampingi 
buku pelajaran.  

c. Kliping koran/majalah/artikel/tulisan lepas tentang mata pelajaran yang di susun 
sendiri.  

d. Poster, peta, label, gambar-gambar cetak, foto, grafik, formulir, brosur, pamflet, 
yang diperlukan untuk memperjelas konsep/teori/prinsip/prosedur yang disajikan 
dalam bahan ajar.  

e. Lembar kegiatan peseta didik khusus dikembangkan untuk memandu peserta 
didik melakukan latihan, tugas, praktek, praktikum, dan digunakan untuk 
melengkapi buku pelajaran.  

2) Media audio/visual  
a. Kaset audio/CD audio  
b. Siaran radio (radio broadcasts) 
c. Slide (film bingkai)  
d. Film  
e. Kaset video/CD video  
f. Tayangan TV (TV broadcasts) 
g. Video interaktif  
h. Pembelajaran berbantuan komputer (simulasi, Computer Assisted Instruction) 

3) Media Praktek/Demonstrasi 
a. Flora atau fauna asli yang ada di sekitar sekolah Model atau realita  
b. Laboratorium dan peralatannya  
c. Alat atau model yang dibuat instruktur bersama peserta didik dari material atau 

barang bekas yang tersedia di sekitar sekolah 
d. Alat atau model yang tersedia di toko (alat-alat musik, dll)  
e. Laboratorium alam (hutan atau kebun buatan, kebun raya, sawah, kolam, 

kandang ternak, dll).  
f.  Laboratorium yang ada di sentra industri pabrik, atau perusahaan Herbarium 

buatan peserta didik.  

226 MODUL PLPG 2014 | MODEL-MODEL PEMBELAJARAN PAUD/TK 



g. Pasar  
h. Museum 

4) Media lainnya 
a. Game atau perangkat permainan yang dijual di toko, seperti scrabbles untuk 

mengajarkan vocabulary bahasa Inggris, kartu tambah-kurang kali-bagi, 
flashcard, permainan memori, monopoli, atau game dalam bentuk program 
komputer, dan lain-lain 

b. Game atau perangkat permainan yang dibuat sendiri oleh instruktur dan atau 
peserta didik.  

c. Kit sains, kit seni, dan lain-lain.  
Sedangkan menurut Heinich, dkk (1982) pemilihan media dilakukan setelah 

langkah perumusan tujuan pembelajaran, sesuai dengan model perencanaan 
penggunaan media pembelajaran (ASSURE) artinya media dapat dirancang sendiri 
oleh guru, dapat memanfaatkan yang tersendiri atau modifikasi keduanya.  

Guru dalam memanfaatkan pembelajaran dapat memilih media jadi (yang 
tersedia) dan atau media yang dirancang. Jika memanfaatkan media yang dirancang 
maka komponen dari media tersebut harus mengandung tujuan pembelajaran, materi 
pembelajaran, dan evaluasi. Misal merancang lembar balik Presiden Republik 
Indonesia dengan urutan: 

Gambar Presiden: 
 No. 1 No. 2 No. 3 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No. 4 No. 5 No. 6 

Gambar Urutan Lembar Balik Presiden Republik Indonesia 

 

Judul  

Lembar Balik  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tujuan 

Pembelajaran  

 

 

 

 

 

Presiden Soekarno 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Presiden  

Soeharto 

 

 

Dan seterusnya  

sampai  

Presiden SBY 

 

 

 

 

 

Evaluasi 
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Guru dalam merancang media pembelajaran flipchart, harus memperhatikan 
jumlah peserta didik, biaya, ukuran tulisan, ukuran gambar, warna dan lain-lain.  

Untuk menghemat biaya dapat digunakan bagian belakang kalender yang sudah 
tidak dimanfaatkan (ukuran 60 x 40 cm).  

 
2. Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Pemanfaatan media pembelajaran identik dengan penggunaan media 
pembelajaran. Menurut Heinich (1983), pemanfaatan merupakan satu komponen dari 
model sistem pembelajarannya yang disebut utilisasi. Utilisasi (pemanfaatan) 
merupakan satu tugas pembelajaran (guru) dalam membantu mempermudah siswa 
belajar.  

Seels dan Richey (2002, h. 50) dalam buku Teknologi Pembelajaran 
mendefinisikan pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk 
belajar. Berdasarkan definisi tersebut, maka pemanfaatan merupakan aktivitas 
menggunakan serangkaian operasi atau kegiatan yang diarahkan pada suatu hasil 
belajar dan segala sesuatu yang mendukung terjadinya belajar (seperti: sistem 
pelayanan, bahan pembelajaran dan lingkungan).  

AECT (Association for Educational Communication and Technology) 
mengungkapkan pendapat serupa dimana fungsi pemanfaatan adalah mengusahakan 
agar pembelajar dapat berinteraksi dengan sumber belajar atau komponen 
pembelajaran. Fungsi ini penting karena memperjelas hubungan pemelajar dengan 
bahan dan sistem pembelajaran (Yusufhadi Miarso, 1986, h. 194).  

Fungsi pemanfaatan merupakan fungsi yang cukup penting karena memperjelas 
hubungan pemelajar dan sistem pembelajaran. Pemelajar akan menggunakan suatu 
sumber belajar jika ia mengetahui bahwa dengan menggunakan sumber belajar 
tersebut ia akan memperoleh keuntungan dalam proses pembelajarannya.  

Menurut Sadiman dkk (1993, h. 189-190) ada dua pola dalam memanfaatkan 
media yaitu: 
• Pemanfaatan media dalam situasi kelas, yaitu dimana pemanfaatannya dipadukan 

dengan proses pembelajaran di situasi kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran 
tertentu.  

• Pemanfaatan media di luar kelas situasi kelas, pemanfaatan ini dibagi menjadi dua 
kelompok utama.  
- Pemanfaatan secara bebas, ialah media digunakan sesuai kebutuhan masing-

masing, biasanya digunakan secara perorangan. Dalam pemanfaatan secara 
bebas, kontrol atau kendali berada pada individual, dimana penggunaannya 
disesuaikan dengan kebutuhannya.  

- Pemanfaatan secara terkontrol, ialah bahwa media itu digunakan dalam suatu 
rangkaian kegiatan yang diatur untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

 
Supaya media dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, ada tiga langkah 

dalam menggunakannya, yaitu: 
• Persiapan sebelum menggunakan media  
 Sebelum menggunakan media, persiapan yang dilakukan dapat berupa mempelajari 

petunjuk penggunaan, mempersiapkan peralatan, serta menetapkan tujuan yang 
akan dicapai.  
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• Kegiatan selama menggunakan media 
 Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis media yang digunakan.  
• Kegiatan tindak lanjut 
 Tindak lanjut dilakukan untuk menjajagi apakah tujuan telah tercapai dan untuk 

memantapkan pemahaman terhadap materi instruksional yang disampaikan melalui 
media bersangkutan.  

Prosedur pemanfaatan tersebut dapat diterapkan oleh guru sesuai dengan pola 
pemanfaatan.  

Sebagai contoh, perhatikan ilustrasi berikut ini.  
1. Tahap persiapan 

a. Kepala sekolah menentukan tujuan penggunaan media pembelajaran, misal 
untuk menjelaskan konsep pembelajaran kuantum, dengan sasaran guru di 
sekolah.  

b. Kepala sekolah menyiapkan penggandaan media power point yang telah 
disusun (misal power point terlampir).  

c. Kepala sekolah memeriksa, ruangan, alat, listrik sebelum pelaksanaan 
pelatihan.  

2. Tahap pelaksanaan 
a. Kepala sekolah menyajikan sesuai dengan metode dan waktu tersedia 
b. Kepala sekolah meminta peran serta peserta pelatihan sesuai dengan prosedur 

pembelajaran.  
3. Tindak lanjut  

a. Guru sebagai peserta pelatihan diminta mempraktekkan.  
b. Kepala sekolah memberikan umpan balik.  

Contoh:  
1.  Penyajian media power point. Pada saat penjelasan materi, kepala sekolah tidak 

boleh membaca pada laptop tetapi menggunakan pen pointer yang ditunjukkan 
pada layar.  

2.  Materi tidak dibaca tetapi dijelaskan dengan ilustrasi. Tetap menjaga kontak mata 
antara kepala sekolah dengan guru pada saat penyajian.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

PEMBELAJARAN KUANTUM  

(QUANTUM TEACHING) 
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‘Tujuan Pembelajaran Umum 

Peserta pelatihan akan dapat menunjukkan contoh penerapan 

pembelajaran kuantum.  

 

Tujuan Pembelajaran Khusus 
1.  Peserta pelatihan akan dapat mendeskripsikan hakikat 

pembelajaran kuantum  

2.  Peserta pelatihan akan dapat membedakan unsur-unsur model 

pembelajaran kuantum.  

Prosedur Pembelajaran 

1.  Peserta mengamati penjelasan nara sumber tentang relevansi 

materi pelatihan,  

2.  Peserta aktif berpikir, bertanya tentang materi pelatihan yang 

sedang di pelajarinya,  

3.  Peserta aktif memberikan contoh peragaan sebagai instruktur 

yang memanfaatkan pembelajaran kuantum,  

4.  Peserta menindak lanjuti dengan membaca buku Quantum 

Teaching 

 

 ‘ 

Sejarah Pembelajaran Kuantum 

1.  Belajar Kuantum = pemercepatan belajar dari Dr. Georgi 

Lozanov,  

2.  Memanfaatkan otak mengatur informasi,  

3.  Implikasi dalam pembelajaran kuantum (Bobbi Deporter, 

Mark Reardon, Sarah Singer-Nourie).  
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Definisi 

 

Mengupayakan siswa belajar melalui orkestrasi bermacam-macam 

yang ada di dalam dan  

di sekitar momen belajar.  

 

 

 

 

‘ 

Asas 

Bawalah dunia mereka ke dunia kita, antarkan dunia kita ke 

dunia mereka.  

1.  Segalanya bicara,  

2.  Segalanya bertujuan,  

3.  Pengalaman sebelum pemberian nama,  

4.  Akui setiap usaha,  

5.  Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan.  

 

 

 

 

‘ 

 

Tujuan  

1.  Memudahkan proses belajar,  

2.  Meningkatkan kualitas pembelajaran.  
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‘ 

Unsur Model Pembelajaran Kuantum  

1. Konteks 

Kegiatan mengubah latar pembelajaran: lingkungan, suasana, 

landasan dan rancangan.  

2. Isi 

Kegiatan menyajikan isi dan fasilitas untuk mempermudah 

proses: penyajian, fasilitas, keterampilan belajar, dan 

keterampilan hidup.  

 

 

 

 

‘ 

AKU TAHU 
KUNCI KEUNGGULAN  

 
1.  Kejujuran, tulus dan santun 
2.  Kegagalan awal kesuksesan  
3.  Bicaralah dengan niat baik (positif dan bertanggung jawab) 
4.  Hidup di saat ini: kerjakan setiap tugas dan manfaatkan waktu,  
5.  Komitmen: penuhi kewajiban, janji  
6.  Tanggung jawab atas tindakan  
7.  Bersikap terbuka dan luwes 
8.  Selaraskan pikiran, tubuh dan jiwa.  

‘ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

           
           
           
           
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terima Kasih  
Semoga Bermanfaat 

232 MODUL PLPG 2014 | MODEL-MODEL PEMBELAJARAN PAUD/TK 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contoh lain agar pemanfaatan siaran langsung pendidikan di sekolah mengikuti 
langkah-langkah sebagai berikut, yaitu. persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut 
a. Persiapan sebelum menggunakan media  

Supaya penggunaan media dapat berjalan dengan baik, perlu dibuat 
persiapan yang baik pula. Terlebih dahulu guru dan siswa mempelajari buku 
petunjuk yang telah disediakan. Bila pada petunjuk disarankan untuk membaca 
buku atau bahan belajar lain yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, 
sebaiknya hal tersebut dilakukan karena akan memudahkan para pengguna dalam 
belajar menggunakan media. Peralatan yang diperlukan untuk menggunakan media 
itu juga perlu disiapkan sebelumnya, sehingga pada saat menggunakannya nanti, 
tidak akan terganggu pada hal-hal yang mengurangi kelancaran penggunaan media 
itu.  

b. Pelaksanaan selama menggunakan media  
Dalam penggunaan media hal yang perlu diperhatikan adalah suasana 

ketenangan. Gangguan-gangguan yang dapat mengganggu perhatian dan 

‘ 

Latihan 
 
Instruktur  : Selamat pagi, dll 
Siswa : Selamat pagi, dll  
Instruktur  : Apakah saudara / anda cerdas? 
Siswa  : Kami cerdas  
Instruktur  : Seberapa cerdas? 
Siswa : Sangat cerdas? 
Instruktur  : Bagaimana saudara/anda memperlakukan diri sendiri  
Siswa  : Hormat, santun, dll.  
Instruktur  : Bagaimana saudara/anda memperlakukan instruktur? 
Siswa : Hormat  
Instruktur  : Apa yang hendak saudara/anda berikan dengan 

mengikuti diklat ini? 
Siswa  : 100 persen Menerapkan 

‘ 

DAFTAR PUSTAKA 
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konsentrasi harus dihindarkan. Bila kita menulis atau membuat gambar atau 
membuat catatan singkat, usahakan hal tersebut tidak mengganggu konsentrasi. 
Jangan sampai perhatian banyak tercurah pada apa yang tertulis sehingga tidak 
dapat memperhatikan sajian media yang sedang berjalan.  

c. Kegiatan tindak lanjut 
Maksud kegiatan tindak lanjut adalah untuk melihat apakah tujuan yang telah 

ditetapkan telah tercapai untuk memantapkan pemahaman terhadap materi 
pelajaran yang disampaikan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan memberikan soal 
tes yang akan dikerjakan dengan segera sebelum siswa lupa isi materi itu.  

Contoh:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam memanfaatkan media 

pembelajaran adalah kebutuhan siswa. Jika siswa berkebutuhan khusus (misal tuna 
netra) maka guru mempersiapkan media pembelajaran audio karena gaya belajar 
cenderung auditif.  

Siswa diberitahukan untuk terlibat atau berpartisipasi aktif dengan media 
pembelajaran. Guru perlu memberikan umpan balik dan penguatan agar 
pembelajaran bermakna.  

 

Jadwal Mata 
Pelajaran 

Jadwal Siaran 
Televisi 

Pendidikan 

Mengikuti 
Siaran Televisi 

Pendidikan 

Memperhatikan 
mencatat 

Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 

Silabus dan RPP 

T 
E 
S 

Mempelajari 
buku petunjuk 
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MATERI PEMBELAJARAN 5 
PENYUSUNAN PERANGKAT PENILAIAN 

 
 
 

Penyusunan perangkat penilaian yang dibuat oleh guru tidak terlepas dari sistem 
pembelajaran yang dirancang dalam format silabus dan RPP. Pada unit kegiatan belajar 1 
telah diuraikan bagaimana mengembangkan evaluasi hasil belajar di dalam sistem 
pembelajaran. Artinya perangkat penilaian yang dibuat oleh guru harus sesuai dengan 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Perangkat penilaian dalam satu kesatuan desain 
sistem pembelajaran akan menghasilkan alat penilaian tes dan non tes yang dilengkapi 
petunjuk pelaksanaan, sehingga akan memudahkan proses pengukuran yang dilakukan 
oleh guru.  

Penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap hasil belajar siswa untuk mengukur 
tingkat pencapaian kompetensi (tujuan pembelajaran) peserta didik. Penilaian ini 
dilakukan secara konsisten dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu penilaian 
dilakukan secara sistematik yaitu menggunakan langkah-langkah yang berurutan dalam 
perencanaannya.  

Penilaian hasil belajar merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh 
informasi tentang hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik melalui berbagai teknik, 
dan pemberian nilai terhadap hasil belajar berdasarkan standar tertentu.  

Kegiatan menilai hasil belajar siswa tersebut harus terarah dan terprogram. Hal ini 
dimaksudkan bahwa menilai hasil belajar sesuai dengan kompetensi yang telah 
dirumuskan di dalam silabus dan RPP. Selain itu metode dan teknik penilaian 
dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dalam silabus dan RPP. Dengan 
demikian penilaian yang dilakukan guru merupakan satu rangkaian yang tidak dapat 
terpisahkan seperti ilustrasi berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk menghasilkan perangkat penilaian tersebut, maka diperlukan perencanaan 
penilaian hasil belajar dan merancang perangkat penilaian berbasis kelas.  

Tujuan pembelajaran/ 
SK-KD dan Indikator 

Komponen penilaian 
dalam silabus: 

SK dan KD 

Komponen Penilaian 
dalam RPP: KD dan 

Indikator 

Metode dan 
Teknik 

Butir-butir tes, non tes, 
tugas dan lain-lain 

(Perangkat) 
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1. Perencanaan Penilaian Hasil Belajar 
Merencanakan penilaian hasil belajar yang baik, harus memperhatikan prinsip-

prinsip evaluasi dan prosedur merencanakan seperti yang telah dijabarkan pada unit 
kegiatan belajar satu. Selain itu dalam penilaian, pemahaman akan klasifikasi hasil 
belajar seperti yang telah diuraikan pada komponen kegiatan belajar satu menjadi titik 
tolak perencanaan penilaian. Oleh karena itu jenjang tujuan pembelajaran hendaknya 
dipahami dengan baik.  

Perencanaan penilaian hasil belajar menurut Gronlund (1985) dalam Zaenal 
Arifin (1009, h. 91-102) dari beberapa langkah: 
a) Menentukan Tujuan Penilaian 

Dalam kegiatan penilaian, tentu guru mempunyai maksud atau tujuan tertentu. 
Tujuan penilaian harus dirumuskan secara jelas dan tegas serta ditentukan sejak 
awal, karena dasar untuk menentukan arah mencakup ruang lingkup materi, 
jenis/model, dan karakter alat penilaian.  

Ada empat kemungkinan tujuan penilaian, yaitu untuk memperbaiki kinerja 
atau proses pembelajaran (formatif), untuk menentukan keberhasilan peserta didik 
(sumatif), untuk mengindentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam proses 
pembelajaran (diagnostik), atau untuk menempatkan posisi peserta didik sesuai 
dengan kemampuannya (penempatan).  

Tujuan penilaian yang dirumuskan harus sesuai dengan jenis penilaian yang 
akan dilakukan, seperti penilaian formatif, sumatif, diagnostik, penempatan atau 
seleksi.  

b) Mengidentifikasi Kompetensi dan Hasil Belajar 
Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang 

direfleksikan dalam kegiatan berpikir dan bertindak. Peserta didik dianggap 
kompeten apabila dia memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai 
untuk melakukan sesuatu setelah mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan hasil 
belajar adalah kemampuan yang diperoleh seseorang sesudah mengikuti proses 
belajar.  

Jenis kompetensi dan hasil belajar sudah dirumuskan dalam standar 
kompetensi, kompetensi dasar dan indikator yang terdapat didalam silabus dan 
RPP. Dengan kata lain, pada tahap ini harus diidentifikasi tujuan-tujuan 
pembelajaran yang akan diukur dengan tes atau non tes. Untuk memudahkan 
kegiatan tahap ini, dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi hasil belajar yang 
akan diuji berdasarkan pada taksonomi tujuan pembelajaran yang biasa dikenal 
sebagai Taxonomy Bloom yang dikemukakan oleh Benyamin S Bloom. Hasil belajar 
yang dikelompokkan dalam tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah 
psikomotor.  

c) Menyusun Kisi-kisi 
Kisi-kisi adalah format pemetaan soal yang menggambarkan distribusi item 

untuk berbagai topik atau pokok bahasan berdasarkan jenjang kemampuan tertentu. 
Kisi-kisi adalah rancangan tujuan-tujuan khusus dan perilaku-perilaku khusus yang 
akan menjadi dasar penyusunan butir tes dan atau non tes. Tujuannya adalah 
merumuskan setepat mungkin ruang lingkup dan tekanan tes/non tes dan bagian-
bagiannya, sehingga perumusan tersebut dapat menjadi petunjuk yang efektif bagi 
guru dalam menyusun butir-butir tes / non tes.  
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Kisi-kisi atau dapat disebut tabel spesifikasi menjadi penting dalam 
pengembangan dan penyusunan tes/non tes, karena di dalamnya terdapat sejumlah 
indikator sebagai acuan dalam mengembangkan instrumen. Dalam penyusunan 
kisi-kisi harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain: 
• Representatif yaitu harus betul-betul mewakili isi kurikulum sebagai sampel 

perilaku yang akan dinilai.  
• Komponen-komponennya harus terurai, jelas, dan mudah dipahami.  
• Soal dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan.  

Dari persyaratan-persyaratan yang dikemukakan di atas, diperoleh 
kesimpulan bahwa, dalam konteks penilaian hasil belajar, kisi-kisi disusun 
berdasarkan silabus mata pelajaran atau RPP. Jadi guru/evaluator harus melakukan 
analisis silabus/RPP terlebih dahulu sebelum menyusun kisi-kisi soal.  

Format kisi-kisi tidak ada yang baku, dapat berkembang sesuai dengan 
kebutuhan. Pada umumnya, format kisi-kisi soal dapat dibagi menjadi dua 
komponen pokok, yaitu komponen identitas dan komponen pokok.  

Contoh: 
KISI-KISI PENULISAN SOAL TES PRESTASI BELAJAR 

Sekolah    : 
Kelas/Semester   : 
Standar Kompetensi  : 
Jenis Soal/Kinerja   : 
Jumlah butir    : 

 
No. Kompetensi 

Dasar Materi Indikator No. Soal/ 
Kinerja 

     

     

 
Gambar Contoh Format Kisi-kisi 

 
Dalam kisi-kisi, guru harus memperhatikan domain hasil belajar yang akan 

diukur, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya domain meliputi domain 
kognitif, afektif, dan psikomotor.  

d) Mengembangkan Draf Instrumen (Menulis butir-butir instrumen) 
Mengembangkan draf instrumen adalah kegiatan penulisan butir tes/non tes 

dengan menjabarkan indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan atau aspek kinerja 
yang karakteristiknya sesuai dengan pedoman kisi-kisi. Setiap pertanyaan atau 
aspek kinerja harus jelas dan terfokus serta menggunakan bahasa yang efektif.  

Selain itu guru harus mengenal siswa agar dapat memperkirakan taraf 
kesukaran, kompleksitas, serta gaya pemahaman yang paling sesuai dengan siswa.  

Butir instrumen diperlukan kemampuan untuk membahasakan gagasan dalam 
bahasa verbal yang jelas dan mudah dipahami. Maksudnya, penulisan soal 
membutuhkan bahasa yang lugas dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya adalah 
kemampuan dalam teknik penulisan soal, kemampuan dalam hal ini harus 
menguasai teknik penulisan butir-butir instrumen yang baik dan benar, perlu juga 

Komponen 
Pokok 

Komponen 
Identitas  
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diketahui mengenai ciri masing-masing jenis soal, tata cara penulisannya, kelebihan 
dan kekurangannya sehingga objektivitas soal dapat terjamin seperti sub kegiatan 
belajar berikutnya.  

e) Uji-coba dan Analisis  
Kegiatan uji coba dilakukan sebagai dasar untuk memperbaiki dan memilah 

butir instrumen yang memadai untuk disusun menjadi sebuah tes/non tes. Secara 
garis besar, tujuan uji-coba adalah untuk mengetahui butir instrumen yang perlu 
diubah, diperbaiki, bahkan dibuang sama sekali, serta butir instrumen mana yang 
baik untuk dipergunakan selanjutnya.  

Kegiatan uji coba dapat dilakukan dengan kesesuaian butir instrumen dengan 
hasil belajar yang akan diukur (apakah butir instrumen telah mengukur apa yang 
akan diukur/valid). Selanjutnya dapat dilakukan analisis butir instrumen dari aspek 
bahasa, sehingga dapat dimungkinkan kesalahan siswa dalam merespon karena 
faktor bahasa. Sedangkan uji coba dan analisis secara empiris membutuhkan 
proses yang panjang mulai dari ahli, siswa secara perorangan, siswa secara 
kelompok kecil dan sekelompok siswa sesuai dengan situasi nyata di lapangan. 
Diperlukan pula perangkat uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 
beda.  

f) Revisi dan Merakit (Instrumen Baru) 
Langkah selanjutnya adalah mengkonfirmasikan butir instrumen yang valid 

dengan kisi-kisi. Apabila sudah memenuhi syarat dan telah mewakili semua materi 
yang akan diujikan, selanjutnya dirakit menjadi sebuah perangkat tes/non tes. 
Sedangkan yang belum memenuhi syarat berdasarkan hasil konfirmasi dengan kisi-
kisi, dapat dilakukan perbaikan.  

Revisi soal dapat dilakukan dengan memperbaiki bahasa pada butir instrumen 
secara total. Untuk soal-soal yang valid dan telah mencerminkan semua pokok 
bahasan serta aspek kemampuan yang hendak diukur dapat dirakit menjadi sebuah 
tes/non tes yang valid dan dilanjutkan dengan merakit tes/non tes hasil revisi. 
Selanjutnya terkait urutan/penomoran, dalam suatu tes/non tes pada umumnya 
urutan dilakukan menurut tingkat kesukaran yaitu dari yang mudah sampai yang 
sulit, dari yang sederhana menuju kompleks.  
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