


BAB 1 

 

Menyelenggarakan pengajaran yang efektif 

 

“No teaching strategy is better than other in all circumtances, so you have to be 

able to use a variety of teaching strategy, and make rational decisions about when each of 

the teaching strategies is likely to most effective”. (Killen, 1998) 

 

Pengertian efektifitas biasanya menunjukan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan 

yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut 

Hidayat (1986) efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, 

kualitas serta waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin 

tinggi efektifitasnya, adapun pengertian efektifitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984),  

efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan tujuan pengajaran yang tercapai  yang dicapai 

dengan tujuan pengajaran yang diharapkan dari sejumlah input.  

Selanjutnya pengertian-pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa 

efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas serta 

waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih 

dahulu. Hal ini dapat dibandingkan dalam pengajaran seberapa jauh tujuan pengajaran yang telah 

ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan capaian kualitas, kuantitas serta waktu. Dalam konteks 

kegiatan pengajaran, perlu dipertimbangkan efektifitasnya. Artinya sejauh mana tujuan yang 

telah ditetapkan dapat dicapai sesuai harapan.  

 

Belajar serta pengajaran 

Belajar ialah suatu perubahan perilaku yang relatif permanen serta dihasilkan dari 

pengalaman masa lalu ataupun dari pengajaran yang bertujuan atau direncmuridan. Pengalaman 

diperoleh seseorang melalui interaksi dengan lingkungan, baik yang tidak direncmuridan 

maupun yang direncmuridan. Sehingga menghasilkan perubahan yang bersifat relatif menetap. 

Menurut Eveline Siregar serta Nara (2010) belajar adalah proses yang kompleks yang 

didalamnya terkandung  beberapa aspek. Aspek tersebut meliputi:  

a) bertambahnya jumlah pengetahuan,  



b) asertaya kemampuan mengingat serta memproduksi,  

c) asertaya penerapan pengetahuan,  

d) menyimpulkan makna,  

e) menafsirkan serta mengaitkan dengan relastisitas serta asertaya perubahan pada 

pribadi. 

 

Pengertian pengajaran 

Pengertian pembelajaraan (instruction) adalah akumulasi dari konsep mengajar 

(teaching) serta konsep belajar (learning). Penekanannya terletak pada perpaduan antara 

keduanya, yakni kepada penumbuhan aktivitas subjek didik laki-laki serta perempuan. Konsep 

tersebut disebut sebagai suatu sistem, sehingga dalam sistem pengajaran ini terdapat berbagai 

komponen di antaranya murid, tujuan, serta materi untuk mencapai tujuan, fasilitas serta 

prosedur, serta alat atau media yang dipersiapkan. Dengan kata lain, pengajaran sebagai suatu 

sistem yang bertujuan, perlu direncmuridan oleh guru berdasarkan kurikulum yang berlaku 

(Sugiyar, dkk, 2009). 

 

Pengertian Kegiatan Pengajaran 

Sagala (2007) mendefinisikan bahwa pengajaran  adalah komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sesertagkan belajar dilakukan oleh murid. Konsep pengajaran oleh 

Corey (1986) didefinisikan sebagai suatu proses dalam lingkungan seseorang yang secara 

sengaja dikelola untuk memungkinkan dirinya turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam 

kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu (Syaiful, 2007). Untuk 

mencapai kondisi tersebut dibutuhkan strategi pengajaran. 

Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai  

tujuan. Strategi pengajaran merupakan macam serta urutan perbuatan yang dipergunakan serta atau 

dipercayakan guru- muridnya di dalam bermacam-macam peristiwa belajar. Rangkaian  aktivitas guru-

murid dalam suatu peristiwa belajar-mengajar aktual tertentu, dinamakan prosedur instruksional. 

Implementasi dari strategi tersebut dibutuhkan rentetan cara atau disebut metode pengajaran. 

Metode secara harfiah berarti “cara”. Secara umum, metode yakni suatu cara atau 

prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut pendapat lain, juga dijelaskan 

bahwa metode adalah cara atau prosedur yang dipergunakan oleh fasilitator dalam interaksi 



belajar-mengajar dengan memperhatikan keseluruhan sistem untuk mencapai suatu tujuan. 

Metode akan digunakan oleh guru untuk menghidupkan lingkungan belajar serta 

mengkhususkan aktivitas di mana guru serta murid terlibat selama proses pengajaran 

berlangsung. 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa bagaimana menjalankan strategi itu dapat 

diterapkan dengan berbagai metode pengajaran. Dalam upaya menjalankan metode pengajaran 

tersebut, guru dapat menentukan teknik yang dianggap relevan dengan metode, serta penggunaan 

teknik itu setiap guru memiliki taktik yang berbeda antara guru yang satu dengan yang lain. 

Semua rangkaian tersebut dikelola dengan kegiatan pengajaran. 

Kegiatan pengajaran adalah rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memberikan 

pengalaman belajar yang melibatkan proses mental serta fisik melalui interaksi antar murid, 

murid dengan guru, lingkungan, serta sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian 

kompetensi. Kegiatan pengajaran dapat terwujud melalui metode pengajaran yang bervariasi serta 

berpusat pada murid. Kegiatan pengajaran memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai murid. 

 

B. Jenis Kegiatan Pengajaran 

Secara umum terdapat tiga tahapan pokok dalam strategi pengajaran, yakni tahap 

permulaan {pra instruksional), tahap pengajaran {instruksional), serta tahap penilaian serta tindak 

lanjut. Ketiga tahapan ini harus ditempuh pada saat melaksmuridan pengajaran (Sugiyar, dkk 

2009). 

Tahap Permulaan 

Tahap permulaan adalah tahapan yang ditempuh oleh guru pada saat memulai proses 

pengajaran. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh guru yakni: 

• Guru menanyakan kehadiran murid, serta mencatat siapa yang tidak hadir. Tidak perlu dicek 

kehadirannya satu persatu, cukup ditanya yang tidak hadir saja, dengan alasannya. Kehadiran 

murid dalam pengajaran, dapat dijadikan salah satu tolak ukur kemampuan guru mengajar. 

Ketidakhadiran tidak selalu murid disebabkan oleh kondisi murid yang bersangkutan (sakit, 

malas, bolos, serta Iain-Iain), tetapi bisa juga terjadi karena pengajaran dari guru yang tidak 

menyenangkan, sikapnya tidak disukai oleh murid, atau karena tindakan guru pada waktu 

pengajaran sebelumnya dianggap merugikan mereka (penilaian tidak adil, memberi hukuman 

yang menyebabkan frustasi, rendah diri serta Iain-Iain). 



• Bertanya kepada murid, sampai di mana pembahasan pelajaran sebelumnya. Hal ini bukan 

soal guru sudah lupa, akan tetapi menguji serta mengecek kembali ingatan mereka terhadap 

bahan yang telah dipelajarinya. Dengan demikian guru mengetahui kebiasaan belajar mereka 

di rumah, kesiapan mereka menghadapi pelajaran hari itu. 

• Mengajukan pertanyaan kepada murid di kelas atau murid tertentu, tentang bahan pelajaran 

yang sudah diberikan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana 

pemahaman  materi yang telah diberikan. Apakah tahan lama diingat atau tidak. Data serta 

informasi ini bukan hanya berguna bagi murid, tetapi juga bagi guru  

• Memberi kesempatan kepada murid untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum 

dikuasainya dari pengajaran yang telah dilaksmuridan sebelumnya. 

• Mengulang kembali bahan pelajaran yang sebelumnya secara singkat tetapi mencakup semua 

aspek yang telah dibahas. Hal ini dilakukan sebagai dasar bagi pelajaran yang akan dibahas 

hari berikutnya serta sebagai usaha dalam menciptakan kondisi belajar murid. 

Tujuan tahapan ini, pada hakikatnya untuk mengungkapkan kembali tanggapan murid 

terhadap bahan yang telah diterimanya serta menumbuhkan kondisi belajar dalam 

hubungannya dengan pelajaran hari itu. Tahap pra instruksional dalam strategi mengajar 

mirip dengan kegiatan pemanasan dalam olahraga. Kegiatan ini akan memengaruhi 

keberhasilan murid. 

 

Tahap Pengajaran 

Tahap kedua adalah tahap pengajaran atau tahap inti. Yakni tahapan memberikan bahan 

pelajaran yang telah disusun guru sebelumnya. Secara umum dapat diidentifikasi beberapa 

kegiatan sebagai berikut: 

• Menjelaskan kepada murid apa saja tujuan pengajaran yang harus  mereka capai. Beri 

informasi yang bertujuan penting kepada murid, sebab tujuan tersebut harus dicapai setelah 

pengajaran selesai. Berdasarkan pengamatan, masih banyak guru yang tidak melaksmuridan 

ini, sebaiknya tujuan tersebut ditulis secara ringkas didepan papan tulis sehinga dapat dibaca 

serta dipahami oleh semua murid. 

• Menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari itu yang diambil dari buku sumber yang 

telah disiapkan sebelumnya. Materi tersebut sesuai silabus serta tujuan pengajaran, sebab 

materi bersumber dari tujuan. Selain itu, materi pelajaran ditulis tidak mengukuhkan stereotipi 



laki-laki serta perempuan, tidak memarjinalkan salah satu jenis kelamin, tidak 

mensubordinasikan laki-laki serta perempuan, serta tidak berisikan kekerasan pada jenis 

kelamin tertentu. 

• Membahas pokok materi yang telah dituliskan sebelumnya. Dalam pembahasan materi ini 

dapat ditempuh dengan dua cara. Pertama, pembahasan dimulai dari gambaran umum materi 

pelajaran menuju kepada topik yang lebih khusus. Kedua dimulai dari topik khusus menuju 

topik umum. Cara mana yang paling baik untuk dilakukan tergantung pada guru masing-

masing. Namun, cara pertama diduga akan lebih efektif sebab murid diberikan gambaran 

keseluruhan materi, sehingga murid tahu arah bahan pengajaran yang akan dibahas 

selanjutnya. Pembahasan tidak harus oleh guru tetapi lebih baik lagi dibahas oleh murid. 

• Pada setiap kelompok materi yang dibahas, sebaiknya diberikan contoh-contoh konkret. 

Demikian pula murid harus diberikan pertanyaan atau tugas, pengajaran untuk mengetahui 

tingkat pemahaman dari setiap pokok materi yang telah dibahas. Dengan demikian, nilai 

pengajaran tidak hanya pada akhir pengajaran saja, tetapi juga pada saat pengajaran 

berlangsung. Jika ternyata mereka belum memahaminya, guru mengulangi kembali pokok 

materi sebelum melanjutkan pada pokok materi berikutnya. Demikian seterusnya, sampai 

semua pokok materi yang telah ditulis tadi selesai dibahas. Harus diperhatikan bahwa murid 

harus banyak terlibat dalam membahas pokok materi. 

• Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan setiap pokok materi 

sangat diperlukan. Alat bantu seperti alat peraga grafis, model atau alat peraga yang 

diproyeksikan sudah barang tentu harus sudah disiapkan sebelumnya. Alat ini digunakan 

dalam empat fase kegiatan yakni; fase pertama ketika guru menjelaskan kepada murid, fase 

kedua ketika guru menjawab pertanyaan murid, fase ketiga ketika guru mengajukan 

pertanyaan kepada murid atau pada waktu memberi tugas kepada mereka serta fase keempat 

ketika murid mengerjakan tugas yang diberikan guru serta melakukan kegiatan belajar. 

Dengan demikian, alat peraga tersebut dapat digunakan oleh guru serta oleh murid. Perlu 

dikemukakan bahwa alat bantu pengajaran yang digunakan harus berprespektif gender. 

Artinya alat tersebut tidak hanya bisa diakses oleh laki-laki atau perempuan saja, maka 

dalam alat tersebut tidak bias gender. 

 

 



 

Tahap Evaluasi serta Tindak Lanjut 

Tahapan yang ketiga atau yang terakhir menurut Syaiful Sagala (2007) dari strategi 

hingga menggunakan model mengajar adalah tahap evaluasi atau penilaian serta tindak lanjut 

dalam kegiatan pengajaran. Tujuan tahapan ini, ialah untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

tingkat kedua (instraksional), kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini antara lain sebagai 

berikut: 

 Mengajukan pertanyaan kepada kelas, atau kepada beberapa murid, mengenai semua 

pokok materi yang telah dibahas pada tahapan kedua. Pertanyaan yang diajukan 

bersumber dari bahan pengajaran. Pertanyaan dapat diajukan kepada murid secara lisan 

maupun secara tertulis. Pertanyaan ini disebut post tes. Berhasil tidaknya tahapan kedua 

dapat dilihat dari dapat tidaknya murid menjawab pertanyaan yang diajukan 

oleh guru. Salah satu patokan yang dapat digunakan adalah apabila kira-kira 70% dari 

murid di kelas tersebut dapat menjawab pertanyaan yang diajukan, proses pengajaran 

(tahapan kedua) dianggap berhasil. 

 Apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh murid atau yang menjawab 

kurang dari 70%, guru harus mengulang kembali materi yang belum dikuasai murid. 

 Untuk memperkaya pengetahuan murid terhadap materi yang dibahas, guru dapat 

memberi tugas atau pekerjaan rumah yang ada hubungannya dengan topik atau pokok 

materi yang telah dibahas. 

 Akhiri pelajaran dengan menjelaskan atau memberi tahu pokok materi yang akan dibahas 

pada pelajaran berikutnya. Informasi ini perlu agar murid dapat mempelajari bahan 

tersebut dari sumber-sumber yang dimilikinya. 

Dengan melihat apa yang dikemukakan oleh Syaiful (2007) bahwa dalam proses 

pengajaran (instruksional) perlu diperhatikan tiga tahapan dalam pengajaran sehingga mudah 

dalam pencapaian tujuan pengajaran. Tiga tahapan pokok strategi pengajaran tersebut dengan 

menggunakan berbagai metode pengajaran. Metode pengajaran dalam implementasinya 

memiliki prosedur atau fase-fase tertentu. Secara garis besar dalam satu proses interaksi belajar, 

metode pengajaran dikelompokkan menjadi empat fase utama, adalah fase pendahuluan, fase 

pembahasan, fase menghasilkan serta fase penurunan. 



Fase pendahuluan dimaksudkan untuk menyusun serta mempersiapkan mental set yang 

menguntungkan, menyenangkan guna pembahasan materi pengajaran. Dalam fase ini, fasilitator 

dapat melakukan kaji ulang (review) terhadap pembahasan sebelumnnya serta menghubungkan 

dengan pembahasan berikutnya. 

Fase pembahasan dimaksudkan untuk melakukan kajian, pembahasan serta penelahaan 

terhadap materi pengajaran. Dalam fase ini, murid mulai dikonsentasikan perhatiannya kepada 

pokok materi pembahasan. Dalam fase ini perlu dicari metode yang cocok dengan tujuan, sifat 

materi, latar belakang murid-siswi serta guru. 

Fase menghasilkan tahap penarikan kesimpulan bedasarkan dari seluruh hasil 

pembahasan yang berdasarkan pengalaman serta teori yang mendukungnya. Fase penurunan 

dimaksudkan untuk menentukan konsentrasi murid secara sedikit demi sedikit. Ketegangan 

perhatian sisiwa terhadap materi pengajaran perlu secara bertahap diturunkan untuk memberi 

isyarat bahwa proses pengajaran akan berakhir. 

Secara implementatif, metode pengajaran dilaksmuridan sebagai teknik pengajaran. 

Metode adalah alat untuk mencapai tujuan yang bersifat prosedural (fase pendahuluan, fase 

pembahasan, fase menghasilkan serta fase penurunan), sesertagkan teknik adalah pelaksmuridan 

apa yang sesungguhnya terjadi (dilakukan guru) untuk mencapai tujuan yang bersifat 

implementatif. Rangkaian dari banyak metode yang digunakan dalam suatu kegiatan pengajaran 

dinamakan strategi pengajaran. 

Fase-fase pengajaran di atas merupakan pengelolaan pengajaran. Pengelolaan 

pengajaran diatur dalam Permendiknas No 41 Tahun 2007 pasal 1 yang menyatakan bahwa 

standar proses untuk satuan pendidikan dasar serta menengah mencakup perencanaan proses 

pengajaran, pelaksanaan proses pengajaran, penilaian hasil pengajaran, serta pengawasan proses 

pengajaran. Perencanaan proses pengajaran meliputi silabus serta rencana pelaksanaan 

pengajaran yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator pencapaian kompetensi, tujuan pengajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode 

pengajaran, kegiatan pengajaran, penilaian hasil belajar, serta sumber belajar. Kegiatan 

pengajaran terdiri atas kegiatan pendahuluan, inti, serta penutup. Jadi, jenis kegiatan dalam 

Permendiknas 41 tahun 2007 terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, serta penutup (Sugiyar dkk, 

2009). 

 



 

 

 

 

Pendahuluan 

Pendahuluan adalah kegiatan awal dalam suatu pertemuan pengajaran yang ditujukan 

untuk membangkitkan motivasi serta memfokuskan perhatian murid untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses pengajaran. Apabila kita hubungkan dengan uraian di atas, maka kegiatan awal ini 

termasuk pada tahap pra instruksional atau pada fase pendahuluan yang dimaksudkan untuk 

menyusun serta mempersiapkan mental, suasana menyenangkan guna murid dapat menyerap 

pembahasan materi pengajaran. 

Secara umum, kegiatan awal berfungsi untuk: (1) memfokuskan perhatian murid serta 

menciptakan ketertarikan, (2) merangsang pemahaman serta pola pikir murid, (3) Mengungkap 

pengalaman awal yang dimiliki murid, (4) memotivasi murid mempelajari materi, (5) 

memahami tujuan pengajaran, serta (6) mengingatkan pada kesepakatan kelas (Sugiyar dkk, 

2009). 

Berkaitan dengan hal di atas, pada langkah kegiatan awal diperlukan beberapa hal sebagai 

berikut: 

Orientasi, memusatkan perhatian murid pada materi yang akan diberikan, dengan 

cara menunjukkan objek yang menarik, memberikan illustrasi, membaca berita di surat kabar, 

menampilkan slide animasi serta sebagainya. 

 Apersepsi, memberikan persepsi awal kepada murid tentang materi yang akan diajarkan. 

 Motivasi, guru memberikan gambaran manfaat mempelajari gempa bumi, bisertag-bisertag 

pekerjaan berkaitan dengan gempa bumi, dsb. 

 Pemberian acuan, biasanya berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. Acuan dapat 

berupa penjelasan materi pokok serta uraian materi pelajaran secara garis besar. 

 Pembagian kelompok belajar serta penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar 

(sesuai dengan rencana langkah-langkah pengajaran). 

 

Kegiatan Inti 



Apabila bagian awal merupakan bagian untuk memotivasi murid mempelajari konsep, 

bagian inti adalah serangkaian kegiatan yang mengarahkan murid untuk membangun konsep. 

Dalam penerapan metode termasuk pada fase pembahasan, adalah untuk melakukan kajian, 

pembahasan serta penelaahan terhadap materi pengajaran. Tahapan strategi pengajaran termasuk 

pada tahap instruksional. 

Secara sederhana, dapat dikemukakan bahwa dalam kegiatan inti terlebih dahulu murid 

diberikan kesempatan melalui berbagai pilihan kegiatan untuk membangun konsep. Pemilihan 

kegiatan haruslah cermat serta menjamin mereka untuk mengikuti alur pengumpulan informasi, 

pemaknaan informasi, serta pembangunan konsep, serta pengkomunikasian konsep kepada 

murid lain. Pada umumnya guru juga akan menyampaikan penguatan konsep serta memberikan 

kesempatan kepada murid-siswi untuk berlatih menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam 

kasus-kasus kehidupan nyata. 

Kegiatan utama merupakan proses pengajaran untuk mencapai Kompetensi Dasar. 

Kegiatan pengajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi, murid untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, serta kemandirian sesuai dengan bakat, minat, serta perkembangan fisik 

serta psikologis murid. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis. Kegiatan inti berisi langkah-

langkah sistematis yang dilalui murid untuk dapat mengkonstruksi ilmu sesuai dengan skemata 

(frame work) masing-masing. Langkah-langkah tersebut disusun sedemikian rupa agar murid 

mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagaimana dituangkan pada tujuan pengajaran serta 

indikator. 

Untuk memudahkan, biasanya kegiatan inti dilengkapi dengan Lembaran Kerja Murid 

(LKS), baik yang berjenis cetak atau noncetak. Khusus untuk pengajaran berbasis ICT yang 

online dengan koneksi internet, langkah-langkah kerja murid harus dirumuskan secara detail 

mengenai waktu akses serta alamat website yang jelas, termasuk alternatif yang harus ditempuh 

jika koneksi mengalami kegagalan. 

 

Kegiatan Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pengajaran 

yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian serta refleksi, umpan 

balik, serta tindaklanjut. Pada tahapan strategi pengajaran masuk pada tahap evaluasi serta tindak 



lanjut. Tujuan tahapan ini, ialah untuk mengetahui tingkat keberhasilan tingkat kedua 

(instraksional). Sesertagkan pada penggunaan metode termasuk pada fase menghasilkan serta 

fase penurunan. 

Fase menghasilkan dimaksudkan untuk penarikan kesimpulan serta fase penurunan 

dimaksudkan untuk memberi isyarat bahwa proses pengajaran akan berakhir. Untuk dapat 

dilakukan beberapa hal sebagai berikut: 

 Guru mengarahkan murid untuk membuat rangkuman/simpulan. 

 Guru memeriksa hasil belajar murid. Dapat dengan memberikan tes tertulis atau tes lisan 

atau meminta murid untuk mengulang kembali simpulan yang telah disusun atau dalam 

bentuk tanya jawab dengan mengambil ± 25% murid sebagai sampelnya. 

 Memberikan arahan tindak lanjut pengajaran, dapat berupa kegiatan di luar kelas, di rumah 

atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan. 

 

C. Penetapan Kegiatan Pengajaran 

Kegiatan pengajaran merupakan aktivitas untuk mencapai suatu kompetensi dasar, untuk 

itu harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-

langkah kegiatan memuat unsur kegiatan serta sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, 

serta konfirmasi. 

pendahuluan/pembuka, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. 

Langkah-langkah pengajaran dimungkinkan disusun dalam bentuk seluruh rangkaian 

kegiatan, sesuai dengan karakteristik model pengajaran yang dipilih, menggunakan urutan 

sintaks sesuai dengan modelnya. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan/pembuka, kegiatan inti, 

serta kegiatan penutup tidak hams ada dalam setiap pertemuan. 

Kegiatan pengajaran merupakan implementatif dari suatu metode pengajaran yang 

dilaksmuridan sebagai teknik pengajaran. Kegiatan pengajaran merupakan rangkaian dari banyak 

metode yang digunakan dalam suatu kegiatan pengajaran. 

Metode bukan merupakan tujuan, melainkan cara untuk mencapai tujuan sebaik-

baiknya.   Untuk itu tidak mungkin membicarakan metode tanpa mengetahui tujuan yang 

hendak dicapai. Jadi, berhasil tidaknya tujuan yang akan dicapai bergantung pada penggunaan 

metode yang tepat. Hal tersebut mengingatkan kita bahwa sebenarnya tidak ada metode 

mengajar yang paling baik atau buruk. Yang ada adalah guru yang cakap atau guru tidak cakap 



dalam memilih serta mempergunakan metode dalam pengajaran. Untuk itu penetapan kegiatan 

pengajaran sangat tergantung dari tujuan yang akan dicapai (Sugiyar dkk, 2009). 

Tidak semua metode pengajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan 

pengajaran serta keadaan pengajaran berlangsung. Semua metode pengajaran memiliki kekhasan 

sendiri-sendiri serta relevan dengan tujuan pengajaran tertentu namun tidak cocok untuk tujuan 

serta keadaan yang lain. Dengan kata lain, semua metode pengajaran memiliki kelebihan serta 

kelemahan masing-masing. 

Prinsip-prinsip penggunann metode antara lain: efektif serta efisien, digunakan secara 

bervariasi, digunakan dengan memadukan beberapa metode. Faktor-faktor yang perlu di 

perhatikan dalam menentukan metode pengajaran, antara lain: (1) tujuan pengajaran/lndikator 

serta kompetensi dasar, (2) tema pengajaran, (3) kondisi murid (kemampuan murid, jumlah 

murid), (4) jenis materi, (5) kemampuan guru, (6) waktu, serta (7) fasilitas yang ada. 

Faktor penetapan metode di atas juga merupakan hal yang hams dipertimbangkan ketika 

akan menetapkan langkah kegiatan pengajaran. Untuk itu, penatapan kegiatan pengajaran yang 

pertama-tama harus dipertimbangkan adalah kompetensi dasar yang akan dicapai. 

Beberapa alternatif kegiatan yang dapat dipilih pada kegiatan awal di antaranya 

sebagai berikut. 

 Mengajukan kasus-kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan 

konsep/topik yang sesertag dipelajari. 

 Meminta murid untuk mencermati serta memberikan komentar tentang video, gambar 

serta sketsa yang terkait dengan konsep yang akan dipelajari serta meminta komentar 

mereka. 

 Mendemonstrasikan sesuatu di depan kelas serta meminta murid mengomentarinya. 

 Menyampaikan fakta perkembangan iptek terkait dengan konsep yang akan dipelajari. 

 Menyampaikan cerita atau visualisasi yang menarik. 

 Mengulas koran atau berita. 

 Melakukan curah pendapat. 

 Mengajukan pertanyaan. 

 Mengajukan kuis. 

Di bawah ini beberapa strategi atau metode yang dapat dimanfaatkan oleh guru pada 

kegiatan inti: 



 Pengajaran kooperatif, atau pengajaran yang mendorong murid untuk bekerjasama dengan 

berbagai pilihan metode, adalah: (JIGSAW, TGT, STAD, dll). 

 Pengajaran berbasis masalah atau pengajaran yang mengarahkan murid serta untuk 

memecahkan masalah yang diajukan dengan konsep yang akan dipelajari. 

Pengajaran berbasis projek serta penyusunan laporan. Pengajaran melalui kegiatan berdiskusi. 

Pengajaran melalui berdebat. Pengajaran melalui simulasi serta bermain peran. Pengajaran 

dengan mengandalkan kegiatan bertanya jawab. Pengajaran melalui kegiatan simulasi. 

Pengajaran melalui kegiatan bermain peran. 

 Beberapa hal yang dapat dilakukan pada kegiatan akhir atau penutup di antaranya sebagai 

berikut: 

 Murid  diminta membuat ringkasan tentang hal-hal yang telah dipelajari. 

 Murid  mempresentasikan secara lisan hal-hal penting yang telah mereka pelajari. 

 Murid mengembangkan tulisan kreatif terkait konsep yang dipelajari. 

 Murid diminta mengembangkan peta konsep tentang materi yang dipelajari. 

 Murid diminta untuk mengulas kembali apa yang telah dipelajari. 

 

Rangkuman 

1. Kegiatan pengajaran adalah rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memberikan 

pengalaman belajar yang melibatkan proses mental serta fisik melalui interaksi antar 

murid, murid dengan guru, lingkungan, serta sumber belajar lainnya dalam rangka 

pencapaian kompetensi. 

2. Kegiatan pengajaran terdiri dari kegiatan diawal, diinti, serta penutupan. 

3. Faktor-faktor yang perlu di perhatikan dalam menentukan kegiatan pengajaran sama 

dengan menentukan metode pengajaran, antara lain: (1) tujuan pengajaran atau 

lndikator serta kompetensi dasar, (2) tema pengajaran, (3) kondisi murid (kemampuan 

murid, serta murid), (4) materi, (5) kompetensi guru, (6) waktu, serta (7) sarana serta 

prasarana yang ada. 

 

 
 

 



 



BAB 2 
Analisis Kemampuan hasil belajar 

A. Standar kemampuan 

Pendekatan kemampuan merupakan bentuk pengembangan kurikulum pendidikan di 

Indonesia, saat ini kurikulum dikembangkan berdasarkan pendekatan kemampuan. Standar 

kemampuan diatur pada permendiknas no. 23 tahun 2006, pada pendidikan berbasis 

kemampuan menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan 

(kemampuan) tugas-tugas tertentu yang sesuai dengan standar performasi yang telah 

ditetapkan.  

Kemampuan adalah kemampuan berfikir, bersikap, serta bertindak secara konsisten 

sebagai perwujuserta dari pengetahuan, sikap, serta keterampilan yang dimiliki murid. 

Kemampuan dibedakan menjadi Standar Kemampuan Lulusan (SKL), Standar Kemampuan 

(SK), serta Kemampuan Dasar (KD). 

Standar Kemampuan Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Standar kemampuan lulusan digunakan sebagai 

pedoman penilaian pada penentuan kelulusan murid dari satuan pendidikan. Standar 

kemampuan lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri serta mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

SKL merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan 

untuk pengembangan potensi murid sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, seni, serta 

pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan murid. 

SKL adalah satu dari 8 standar nasional pendidikan (SNP), yang merupakan 

kemampuan lulusan minimal yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Dengan asertaya SKL, kita memiliki patok mutu, baik evaluasi bersifat 

mikro seperti kualitas proses serta kualitas produk pengajaran, maupun evaluasi makro 

seperti efektivitas serta efisiensi program pendidikan, sehingga ke depan pendidikan kita akan 

melahirkan standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan pada setiap jalur, jenis serta 

jenjang pendidikan. SKL mata pelajaran selanjutnya dijabarkan ke pada SK serta KD. 

Standar Kemampuan adalah kualifikasi kemampuan minimal murid yang 

menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, serta keterampilan yang diharapkan 

dicapai pada setiap tingkat serta/atau semester (Permendiknas No. 22 Ttahun 2006). Standar 



kemampuan terdiri atas sejumlah kemampuan dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai 

serta berlaku secara nasional. Madjid (2007) menyatakan bahwa standar kemampuan mata 

pelajaran sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan serta sikap yang perlu 

dikuasai serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai pada mempelajari suatu mata 

pelajaran. 

Menurut Madjid (2007) standar kemampuan mata pelajaran diartikan sebagai 

kemampuan murid dalam: 

 melakukan suatu tugas atau pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran tertentu, 

 mengorganisasikan tindakan agar pekerjaan pada mata pelajaran tertentu dapat 

dilaksmuridan, 

 melakukan reaksi yang tepat bila terjadi penyimpangan dari rancangan semula, serta 

 melaks

muridan tugas serta pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran pada situasi serta 

kondisi yang berbeda. 

Pengembangan SK murid pada suatu mata pelajaran mengacu pada SKL serta 

struktur keilmuan serta perkembangan murid, yang dikembangkan oleh para pakar mata 

pelajaran, pakar pendidikan serta pakar psikologi perkembangan. 

 

Kemampuan dasar 

Kemampuan dasar adalah perincian atau penjabaran lebih lanjut dari standar 

kemampuan yang cakupan materinya lebih sempit dibanding dengan SK murid. Kemampuan 

dasar adalah pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang minimal harus dikuasai murid 

untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kemampuan yang ditetapkan. 

Untuk memperoleh perincian tersebut perlu dilakukan analisis standar 
kemampuan. Caranya dengan mengajukan pertanyaan: “Kemampuan apa saja yang 
harus dikuasai murid pada rangka mencapai standar kemampuan?”. Jawaban atas 
pertanyaan tersebut berupa daftar lengkap pengetahuan, keterampilan, serta atau sikap 
yang harus dikuasai murid pada rangka mencapai standar kemampuan. Kemampuan 
dasar untuk setiap standar kemampuan dapat berkisar antara 5 sampai 6 butir. 

 
 
 
 
 
 



Perumusan kemampuan dasar menggunakan kata-kata kerja operasional, adalah kata 

kerja yang dapat dianalisis serta diukur, misalnya dengan cara membandingkan, 

menghitung, menyusun, serta memproduksi. Setelah diperoleh daftar perincian tersebut, 

daftar tersebut diurutkan. Cara menyusun kemampuan dasar sama dengan menyusun 

standar kemampuan, adalah dengan menggunakan pendekatan prosedural, pendekatan 

hirarkis dari mudah ke sulit, dari konkret ke abstrak, pendekatan spiral, pendekatan tematis, 

pendekatan terpadu (integrated), jarring  (webbed), serta lain-lain (Sugiyar dkk, 2009). 

Untuk mengkaji standar kemampuan serta kemampuan dasar mata pelajaran 

(Muslich, 2007) sebagaimana yang tercantum pada standar isi, dapat memperhatikan hal-

hal berikut. 

 Susunan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu serta/atau tingkat kesulitan materi 

 Hubungan antar standar kemampuan serta kemampuan dasar pada mata pelajaran 

 Keterkaitan standar kemampuan serta kemampuan dasar antarmata pelajaran. 

Demikian juga halnya dengan kajian kemampuan dasar, sama dengan kajian standar 

kemampuan. 

 

B.   Prosedur Analisis Kemampuan hasil belajar 

Model rencana pengajaran yang dikembangkan pada kurikulum, dapat berbasis 

kemampuan pada bentuk silabus serta sistem penilaian. Silabus adalah seperangkat rencana 

pengajaran serta penilaian yang disusun secara teratur serta berisi komponen-komponen yang 

saling berkaitan untuk mencapai target kemampuan dasar. Silabus terdiri atas beberapa 

komponen utama, adalah standar kemampuan, kemampuan dasar, indikator, materi pokok, 

pengalaman belajar, alokasi waktu, sumber/bahan/ alat serta penilaian (Muhibin Syah, 2007). 

Berbeda dengan Kurikulum 2004 (KBK) yang memuat standar kemampuan, kemampuan 

dasar, hasil belajar, serta indikator, serta dokumen standar isi. Kemampuan 2006 hanya 

memuat standar kemampuan serta  kemampuan dasar. Guru diberi kebebasan untuk 

mengembangkan indikator yang sesuai dengan konteks serta karakteristik murid/ sekolah. Di 

bawah ini adalah langkah-langkah analisis kemampuan adalah sebagai berikut: 

 

Pertama: mengambil rumusan kemampuan dasar 

Untuk menemukan kemampuan dasar yang akan diajarkan kepada murid, guru 

harus membuka SISKO 2006 (Standar Isi serta kemampuan). Di pada SISKO akan 

ditemukan rumusan standar kemampuan serta kemampuan dasar untuk tiap mata 



pelajaran, kelas, serta semester. 

 

Mata Pelajaran : IPA 
• Kelas IV, Semester 1 

•  

Makhluk Hidup serta   
Proses Kehidupan   

1. Memahami hubungan antara 

 

Mendeskripsikan hubungan antara struktur 
struktur organ tubuh manusia 
dengan fungsinya, serta 

 organ tubuh manusia dengan fungsinya 

pemeliharaannya 

 

Menerapkan cara memelihara kesehatan 
tubuh 

 

 

Mendeskripsikan hubungan antara struktur 
panca indera dengan fungsinya 

   

 

Kedua: menganalisis kemampuan dasar 

• Sebelum melakukan pengamatan, pilih terlebih dahulu kemampuan dasar yang akan 

dijadikan fokus pengembangan indikator, serta siapkan format untuk mencatat hasil 

pengembangan (lihat contoh berikut ini). 

 

 
1.1 Mendeskripsikan 
hubungan antara 
struktur kerangka 
tubuh manusia dengan 
fungsinya 

 

 

 
 

 

 

Setelah memilih kemampuan dasar, setelah itu dilakukan analisis dengan 

mengajukan pertanyaan dasar: “Apa saja tanda-tanda bahwa murid telah menguasai 

kemampuan?”. Untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan dasar tersebut, dapat 

digunakan tiga pertanyaan bantuan, berikut. 

 Apa saja pengetahuan yang harus dikuasai murid. Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat 

berupa konsep, fakta, prosedur, prinsip atau rumus dari body of knowledge ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan mata pelajaran. 



 Apa saja keterampilan yang harus ditunjukkan murid. Jawaban terhadap pertanyaan ini 

adalah semua bentuk keterampilan yang dapat diperagakan murid sehubungan dengan 

kemampuan yang sesertag dianalisis. Keterampilan dapat dibagi menjadi dua bagian, 

adalah: keterampilan yang hasil akhirnya berupa barang (product) serta keterampilan 

yang hasil akhirnya berupa penampilan kinerja (performance). 

 Apa saja sikap/perilaku yang diterapkan kepada murid. Jawaban terhadap pertanyaan ini 

berupa rumusan perilaku atau kebiasaan murid yang berkaitan dengan penerapan nilai 

pada kehidupan sehari-hari. Karena indikator yang hendak dikembangkan bertumpu pada 

kemampuan dasar dari mata pelajaran tertentu, maka hendaknya dipilih sikap/perilaku 

yang bergantung pada mata pelajaran tersebut, terutama dengan kemampuan yang 

bersangkutan. 

 

Untuk melakukan analisis dengan menggunakan ketiga pertanyaan bantuan di  atas, 

hendaknya diperhatikan hal-hal berikut ini. 

• Tidak semua kemampuan memuat jawaban untuk semua aspek. Terutama pada aspek 

afektif, biasanya jawaban yang diperoleh sangat tidak banyak. Hal ini turut ditentukan 

oleh jenis kemampuan dasarnya. Jika kemampuan dasar bersifat kognitif, rincian 

tansertaya pun cenderung kognitif 

• Jawaban analisis dapat juga diperoleh dengan memperinci materi atau unsur kemampuan 

dasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk memudahkan analisis, dapat digunakan kolom analisis kemampuan dengan 

format sebagai berikut : 

Apa yang diketahui 
murid-siswi? 

Apa yang harus 
bisa dibuat 
murid-siswi? 

(produk) 

Apa yang harus 
bisa diperagakan 
murid-siswi? 
(kinerja) 

Apa yang harus 
diterapkan 
murid-siswi? 

Pengetahuan Keterampilan Sikap 



Macam-macam 
alat indera 
manusia serta 
kegunaannya 

Gambar alat-alat 
indera pada manusia 

  

Bagian-bagian 
mata serta fungsi 
masing-masing 

Gambar bagian-
bagian mata 

  

Keadaan lensa 
mata pada saat 
melihat benda pada 
jarak dekat serta 
jauh 

Gambar keadaan pada 
saat melihat benda 
pada jarak dekat serta 
jauh 

  

Pengertian daya 
akomodasi 

   

Macam-macam 
kelainan mata serta 
cara mengatasinya 

   

Fungsi telinga    
Bagian-bagian 
telingga 

Model 
penampang 
telinga 

 Bekerja secara 
sistematis 

Fungsi lidah serta 
area pada lidah 

Gambar area 
lidah 

Melakukan 
percobaan untuk 
menemukan area 
lidah 

Bekerjasama 
secara terbuka 

Fungsi hidung serta 
bagian-bagiannya 

   

Fungsi kulit serta 
bagian-bagiannya 

Gambar lapisan kulit 
dari yang terluar 

  

Catatan: perlu diingat penggunaan kolom ini hanyalah buram alat bantu berfikir serta tidak 
menjadi bagian pada administrasi pengajaran. 

 

Tingkatan kemampuan dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang digunakan 

pada SK serta KD. Tingkatan kemampuan dapat dibagi menjadi tiga bagian, adalah tingkat 

pengetahuan, tingkat proses, serta tingkat penerapan. Pembagian tingkat kemampuan 

berdasarkan kata kerja yang digunakan disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Tingkat Kemampuan Kata Kerja Operasional 
 

 Klasifikasi   
 Tingkat 

Kemampuan 
 Kata Kerja Operasional yang Digunakan 

 Berhubungan 
 
Mendeskripsikan (describe) 

 dengan 
 
Menyebutkan kembali (recall) 



 mencari 
 
Melengkapi (complete) 

 keterangan 
 
Mendaftar (fist) 

 (dealing with 
 
Mendefinisikan (define) 

 retrieval) 
 
Menghitung (count) 

  
 
Mengidentifikasi (identify) 

  
 
Menceritakan (recite) 

  
 
Menamai (name) 

 Memproses 
 
Mensintesis (synthesize) 

 (processing) 
 
Mengelompokkan (group) 

  
 
Menjelaskan (explain) 

  
 
Mengorganisasikan (organize) 

  
 
Meneliti/melakukan eksperimen (experiment) 

  
 
Menganalogikan (make analogies) 

  
 
Mengurutkan (sequence) 

  
 
Mengkategorikan (categorize) 

  
 
Menganalisis (analyze) 

  

 

Membandingkan (compare) 
  

 

Mengklasifikasi (classify) 
  

 

Menghubungkan (relate) 
  

 

Membedakan (distinguish) 
  

 

Mengungkapkan sebab (state causality) 
 Menerapkan 

 
Menerapkan suatu prinsip (applyinga principle) 

 serta 
 
Membuat model (modelbuilding) 

 mengevaluasi 
 
Mengevaluasi (evaluating) 

  
 
Merencmuridan (planning) 

  
 
Memperhitungkan/meramalkan kemungkinan 
(extrapolating) 

  
 
Memprediksi (predicting) 

  
 
Menduga/Mengemukakanpendapat/ mengambil 
kesimpulan (inferring) 

  
 
Meramalkan kejadian alam/sesuatu (forecasting) 

  
 
Menggeneralisasikan (generalizing) 

  

 

Mempertimbangkan /memikirkan kemungkinan-
kemungkinan (speculating) 

  

 

Membayangkan /mengkhayalkan/  
Mengimajinasikan (imagining) 

  

 

Merancang (designing) 
  

 

Menciptakan (creating) 
  

 

Menduga/membuat dugaan/ kesimpulan awal 
(hypothezing) 

 

Sugiyar dkk (2009) mengutip pendapat Bloom, bahwa menganalisis kemampuan 

dibagi menjadi tiga aspek, dengan tingkatan yang berbeda-beda setiap aspeknya, adalah 

kemampuan:  

 kognitif, meliputi tingkatan pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, serta 

penilaian. 

 afektif, meliputi pemberian respon, penilaian, apresiasi, serta internalisasi. 

 psikomotorik, meliputi keterampilan gerak awal, semi rutin serta rutin. 

Berbeda dengan Bloom, Hall & Jones (1976) membagi kemampuan menjadi 5 macam, 

adalah kemampuan: 



 kognitif yang mencakup pengetahuan, pemahaman, serta perhatian. 

 afektif meliputi nilai, sikap, minat, serta apresiasi. 

 penampilan yang mencakup demonstrasi keterampilan fisik atau 

psikomotorik. 

 produk atau konsekuensi yang menyangkut keterampilan melakukan perubahan 

terhadap pihak lain. 

 eksploratif atau ekspresif, menyangkut pemberian pengalaman yang mempunyai nilai 

kegunaan di masa depan, sebagai hasil samping yang positif. 

 

Ketiga: Koreksi jabaran kemampuan 

Kolom analisis kemampuan yang telah terisi menunjukkan peta kemampuan yang 

harus dikuasai murid-siswi sehubungan dengan kemampuan tertentu. Seluruh rincian 

kemampuan itu secara bersama-sama akan menjadi tanda bahwa murid telah menguasai 

kemampuan. Tanda ini disebut indikator. Rincian kemampuan murid-siswi yang terdapat 

pada kolom pengetahuan dapat disebut dengan indikator kognitif, serta penilaian yang 

mengacu pada indikator ini akan menjadi nilai kognitif. Jabaran kemampuan pada kolom 

keterampilan (baik produk maupun kinerja) disebut indikator psikomotorik, serta penilaian 

yang mengacu pada indikator ini akan menghasilkan nilai psikomotorik. Jabaran 

kemampuan pada aspek sikap disebut indikator afektif, serta penilaian yang mengacu pada 

indikator ini akan menghasilkan nilai afektif (Sugiyar dkk, 2009). 

 

 

Kognitif Kognitif Kognitif 

Psikomotorik Psikomotorik Psikomotorik 
Afektif Afektif Afektif 

 

Karena peran indikator sangat penting, guru hendaklah teliti serta cermat pada 

merumuskan kualitas yang harus dimiliki murid. Memilih jabaran kemampuan sangat penting 

serta bermakna. Memuat jabaran yang tidak penting hanya menghabiskan waktu, sementara 

pemuatan jabaran yang tidak signifikan akan membuat murid hanya mempelajari kopetensi 

yang tidak bermanfaat serta bukan inti dari kemampuan itu sendiri. Perlu juga memperhatikan 

penempatan kategori jabaran pada kolom yang sesuai. Meskipun kolom analisis hanyalah alat 

bantu, namun jika kita terampil menggunakannya berarti kita telah mampu melakukan 



kategorisasi indikator. Keterampilan tersebut akan banyak berguna terutama pada menentukan 

teknik penilaian yang sesuai. 

 

Rangkuman 

1. Standar Kemampuan adalah kualifikasi kemampuan murid yang menggambarkan 

penguasaan sikap, pengetahuan, serta keterampilan yang diharapkan tercapai pada setiap 

tingkat serta/atau semester. 

2. Kemampuan dasar adalah pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang harus dikuasai 

murid untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kemampuan yang 

ditetapkan. 

3. Langkah-langkah analisis kemampuan adalah: (1) mengambil rumusan kemampuan 

dasar, (2) menganalisis kemampuan dasar, (3) mengoreksi jabaran kemampuan. 

4. Kemampuan kognitif berupa konsep, fakta, prosedur, prinsip atau rumus dari body of 

knowledge yang berkaitan dengan mata pelajaran. 

5. Kemampuan keterampilan adalah semua bentuk keterampilan yang harus diperagakan 

murid-siswi sehubungan dengan kemampuan yang dianalisis. Keterampilan dapat dibagi 

menjadi dua bagian, adalah: keterampilan yang hasil akhirnya berupa barang (product) 

serta keterampilan yang hasil akhirnya berupa penampilan kinerja [performance). 

6. Kemampuan sikap berupa rumusan perilaku atau kebiasaan yang berhubungan dengan 

penerapan sikap pada kehidupan murid sehari-hari. 

 
 



BAB 3 

Pengembangan Tujuan Pengajaran Khusus atau Indikator 

 

A.Pengertian  Tujuan Pengajaran Khusus (TPK) 

TPK adalah penanda pencapaian kemampuan  dasar. Pada istilah KTSP sebagai indikator 

pencapaian kemampuan  dasar  ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup 

pengetahuan, sikap, serta keterampilan. TPK digunakan sebagai dasar untuk menyusun evaluasi 

pengajaran. 

Pertimbangan pada mengembangkan TPK adalah sebagai berikut. 

 Tuntutan kemampuan  yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan pada 

kemampuan  dasar. 

 Karakteritik  mata pelajaran, murid, serta sekolah. 

 Masyarakat, lingkungan/daerah, serta potensi serta kebutuhan murid. 

Untuk mengembangkan pengajaran serta evaluasi, terdapat dua rumusan TPK sebagai berikut. 

 Ciri pencapaian kemampuan  yang dikenal dengan indikator. 

 Rumusan TPK digunakan untuk menyusun kisi-kisi serta menulis soal  

 

B. Fungsi TPK 

Sugiyar dkk (2009) menjelaskan bahwa penetapan TPK atau indikator merupakan hal 

yang sangat penting pada mencapai standar komptensi, karena TPK merupakan penjabaran dari 

Kemampuan  Dasar atau tujuan pengajaran. Selanjutnya TPK digunakan sebagai penentu 

pengembangan materi pengajaran, kegiatan pengajaran, bahan ajar, serta penilaian. TPK 

berfungsi sebagai berikut: 

 Sebagai dasar pada mengembangkan materi pengajaran. Pengembangan materi pengajaran 

harus sesuai dengan TPK yang dikembangkan. TPK yang dirumuskan secara cermat dapat 

memberikan arah pada pengembangan materi pengajaran yang efektif sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran, potensi serta kebutuhan murid, sekolah, serta lingkungan. 

 Sebagai dasar pada mendesain kegiatan pengajaran Desain pengajaran harus dirancang secara 

efektif agar kemampuan  dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pengajaran 

hendaknya sesuai dengan TPK yang dikembangkan, karena TPK dapat memberikan 

gambaran kegiatan pengajaran yang efektif untuk mencapai kemampuan . TPK yang 



menuntut kemampuan  dominan pada aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan 

pengajaran dilakukan bukan dengan strategi ekspositori melainkan dengan strategi discovery-

inquiry. 

 Sebagai dasar pada mengembangkan bahan ajar. 

 Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru demi menunjang pencapaian kemampuan  

murid. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan TPK sehingga dapat 

meningkatkan pencapaian kemampuan  secara maksimal. 

 Sebagai dasar pada merancang serta melaksanakan penilaian hasil belajar. TPK menjadi  

pedoman pada merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan 

untuk penilaian memberikan acuan pada menentukan bentuk serta jenis penilaian, serta 

pengembangan TPK penilaian. Pengembangan TPK penilaian harus mengacu pada TPK 

pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan kemampuan  dasar. 

 

C. Prosedur Pengembangan TPK 

TPK dikembangkan dengan langkah-langkah: (a) menganalisis tingkat kemampuan  

dengan standar kemampuan  serta kemampuan  dasar, (b) menganalisis karakteristik mata 

pelajaran, murid, serta sekolah, (c) menganalisis kebutuhan serta potensi, (d) merumuskan TPK, 

serta (e) mengembangkan aspek penilaian. 

 

 Menganalisis tingkat kemampuan    

Menganalisis tingkat kemampuan  diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal 

kemampuan  yang dijadikan standar nasional. Sekolah dapat mengembangkan TPK melebihi 

standar minimal tersebut. 

Mengingatkan bahwa tingkat kemampuan  dapat dilihat melalui kata kerja operasional 

tingkat pengetahuan, tingkat proses, serta tingkat penerapan.  

Selain tingkat kemampuan , penggunaan kata kerja menunjukan penekanan aspek yang 

diinginkan, mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Pengembangan TPK harus 

mengakomodasi kemampuan  sesuai kecenderungan yang akan digunakan. Jika aspek 

keterampilan lebih menonjol, maka TPK yang dirumuskan harus mencapai kemampuan 

keterampilan yang diinginkan. Klasifikasi kata kerja berdasarkan aspek kognitif, afektif serta 

psikomotorik dapat dilihat pada tabel berikut:  



 

CONTOH DAFTAR KATA KERJA OPERASIONAL UNTUK RANAH 
KOGNITIF  

Mengetahui  Memahami  Mengaplikasikan  Menganalisis  Mengevaluasi  Mengkreasikan 
Mengutip 
Menyebutkan 
Menjelaskan 
Menggambar 
Membilang 
Mengidentifikasi 
Mendaftar 
Menunjukkan 
Memberi label 
Memberi indeks 
Memasangkan 
Menamai 
Manandai 
Membaca 
Menyadari 
Menghafal 
Meniru 
Mencatat 
Mengulang 
Mereproduksi 
Meninjau 
Memilih 
Menyatakan 
Mempelajari 
Mentabulasi 
Memberi kode 
Menelusuri 
Menulis 

Memperkirakan 
Menjelaskan 
Mengkategorikan 
Mencirikan 
Merinci 
Mengasosiasikan 
Membandingkan 
Menghitung 
Mengkontraskan 
Mengubah 
Mempertahankan 
Menguraikan 
Menjalin 
Membedakan 
Mendiskusikan 
Menggali 
Mencontohkan 
Menerangkan 
Mengemukakan 
Mempolakan 
Memperluas 
Menyimpulkan 
Meramalkan 
Merangkum 
Menjabarkan 

Menugaskan 
Mengurutkan 
Menentukan 
Menerapkan 
Menyesuaikan 
Mengkalkulasi 
Memodifikasi 
Mengklasifikasi 
Menghitung 
Membangun 
Mengurutkan 
Membiasakan 
Mencegah 
Menggambarkan 
Menggunakan 
Menilai 
Melatih 
Menggali 
Mengemukakan 
Mengadaptasi 
Menyelidiki 
Mengoperasikan 
Mempersoalkan 
Mengkonsepkan 
Melaksanakan 
Meramalkan 
Memproduksi 
Memproses 
Mengaitkan 
Menyusun 
Mensimulasikan 
Memecahkan 
Melakukan 
Mentabulasi 

Menganalisis 
Mengaudit 
Memecahkan 
Menegaskan 
Mendeteksi 
Mendiagnosis 
Menyeleksi 
Memerinci 
Menominasikan 
Mendiagramkan 
Mengkorelasikan 
Merasionalkan 
Menguji 
Mencerahkan 
Menjelajah 
Membagankan 
Menyimpulkan 
Menemukan 
Menelaah 
Memaksimalkan 
Memerintahkan 
Mengedit 
Mengaitkan 
Memilih 
Mengukur 
Melatih 
Mentransfer 

Membandingkan 
Menyimpulkan 
Menilai 
Mengarahkan 
MengkriTPK 
Menimbang 
Memutuskan 
Memisahkan 
Memprediksi 
Memperjelas 
Menugaskan 
Menafsirkan 
Mempertahankan 
Memerinci 
Mengukur 
Merangkum 
MembukTPKan 
Memvalidasi 
Mengetes 
Mendukung 
Memilih 
Memproyeksikan 

Mengabstraksi 
Mengatur 
Menganimasi 
Mengumpulkan 
Mengkategorikan 
Mengkode 
Mengkombinasi 
kan 
Menyusun 
Mengarang 
Membangun 
Menanggulangi 
Menghubungkan 
Menciptakan 
Mengkreasikan 
Mengoreksi 
Merancang 
Merencanakan 
Mendikte 
Meningkatkan 
Memperjelas 
Memfasilitasi 
Membentuk 
Merumuskan 
Menggeneralisasi 
Menggabungkan 
Memadukan 
Membatas 
Mereparasi 
Menampilkan 
Menyiapkan 
Memproduksi 
Merangkum 
Merekonstruksi 
Membuat 

 

 

 

Ranah kognitif Bloom juga telah direvisi oleh Anderson tahun 2009, menurut Andeson tingkat 

kognitif tertinggi adalah kreativitas. Hal ini dapat saja digunakan oleh para guru untuk 



mengetahui bagaimana merumuskan tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan 

kreatifitas. Seperti pada gambar berikut: 

 

 

CONTOH DAFTAR KATA KERJA OPERASIONAL UNTUK RANAH 
AFEKTIF (A1-A5) 

Menerima (Al) Menanggapi 
(A2) 

Menilai (A3) Mengelola (A4) Menghayati (A5) 

Memilih  Menjawab  Mengasumsikan  Menganut  Mengubah prilaku  
Mempertanyakan  Mem bantu  Meyakini  Mengubah  Berakhlak mulia  
Mengikuti  Mengajukan  Melengkapi  Menata  Mempengaruhi  
Memberi  Mengkompromi

kan  
Meyakinkan  Mengklasifikasikan  Mendengarkan  

Menganut  Menyenangi  Memperjelas  Mengkombinasikan  Mengkualifikasi  
Mematuhi  Menyambut  Memprakarsai  Mempertahankan  Melayani  
Meminati  Mendukung  Mengimani  Membangun  Menunjukkan  
 Mendukung  Mengunsertag  Membentuk 

pendapat  
MembukTPKan  

 Menyetujui  Menggabungkan  Memadukan  memecahkan  
 Menampilkan  Memperjelas  Mengelola   
 Melaporkan  Mengusulkan  Menegosiasi   
 Memilih  Menekankan  Merembuk   
 Mengatakan  Menyumbang    
 Memilah     
 Menolak     

 
 



Kata Operasional Domain Afektif Versi Anderson 

No Level Afektif  Kata Operasional  

1 Receive (menerima) Murid memiliki 
keinginan memperhaTPKan suatu 
fenomena khusus atau stimulus, misalnya 
kelas, kegiatan, musik, buku, serta 
sebagainya  

Keterbukaan, kepedulian, perhatian, 
ketertarikan, berminat, dll  

2 Respond (menanggapi) Pada tingkat ini 
murid tidak saja memperhaTPKan 
fenomena khusus tetapi ia juga bereaksi.  

menjawab, membantu, senang, 
menyesuaikan, menyambut, membantu, 
melakukan, dll  

3 Value (nilai)  
Valuing melibatkan penentuan nilai, 
keyakinan atau sikap yang menunjukkan 
derajat internalisasi serta komitmen.  

lengkap, menunjukkan, membedakan, 
menjelaskan, rendah, bentuk, memulai, 
mengunsertag, bergabung, membenarkan, 
mengusulkan, membaca, laporan, pilih, 
berbagi, belajar, bekerja, dll  

4 Organize (mengatur) Pada tingkat 
organization, nilai satu dengan nilai lain 
dikaitkan, konflik antar nilai diselesaikan, 
serta mulai membangun sistem nilai 
internal yang konsisten.  

mengatur, menggabungkan, 
membandingkan, lengkap, membela, 
merumuskan, generalisasi, 
mengidentifikasi, mengintegrasikan, 
memodifikasi, ketertiban, mempersiapkan, 
berhubungan, mensintesis  

5 Internalize (Menginternalisasi)  bertindak, tampilan, pengaruh, 
mendengarkan, mengubah, 
mempertunjukkan, memenuhi syarat, 
merevisi, melayani, memecahkan, 
verifikasi, dll  

6 Characterize (Karakter)  
Pada tingkat ini murid memiliki sistem 
nilai yang mengendalikan perilaku 
sampai pada waktu tertentu hingga 
terbentuk gaya hidup.  

Mencirikan menggolongkan  
menggambarkan memberi ciri 
menandakan menunjukkan sifat  

7 Wonder (Keingintahuan)  
 

Mengagumi Renungan bertanya-tanya 
Berpikir heran, ingin tahu  

8 Aspire (cita-cita)  keinginan, harapan, tujuan, impian, 
motivasi  

 

 

 

CONTOH KATA KERJA OPERASIONAL UNTUK RANAH PSIKOMOTOR (P1-P4) 



PENIRUAN (PI) MANIPULASI (P2) KETETAPAN 
(P3) 

ARTPKULASI 
(P4) 

Mengaktifkan  Mengoreksi  Mengalihkan  Mengalihkan  
Menyesuaikan  Mendemonstrasikan  MengganTPKan  Mempertajam  
Menggabungkan  Merancang  Memutar  Membentuk  
Melamar  Memilah  Mengirim  Memasertakan  
Mengatur  Melatih  Memindahkan  Menggunakan  
Mengumpulkan  Memperbaiki  Mendorong  Memulai  
Menimbang  Mengidentifikasikan  Menarik  Menyetir  
Memperkecil  Mengisi  Memproduksi  Menjelaskan  
Membangun  Menempatkan  Mencampur  Menempel  
Mengubah  Membuat  Mengoperasikan  Menskestsa  
Membersihkan  Memanipulasi  Mengemas  Mendengarkan  
Memposisikan  Mereparasi  Membungkus  Menimbang  
Mengkonstruksi  Mencampur    

 
 
 

CONTOH KATA KERJA OPERASIONAL UNTUK RANAH PSIKOMOTOR 
(VERSI LAIN) 

 
No Kategori Kata Kerja Operasional 

1 Persepsi Mendeteksi, mempersiapkan diri, memilih, menghubungkan, 
menggambarkan, mengidentifikasi, mengisolasi, membedakan, 
menyeleksi. 

2 Kesiapan Memulai, mengawali, memprakarsai, membantu, memperlihatkan 
mempersiapkan diri, menunjukkan, mendemonstrasikan. 

3 Reaksi yang 
diarahkan 

Meniru, mentrasir, mengikuti, mencoba, mempraktekkan, mengerjakan, 
membuat, memperlihatkan, memasang, bereaksi, menanggapi. 

4 Reaksi natural 
(mekanisme) 

Mengoperasikan, membangun, memasang, membongkar, memperbaiki, 
melaksanakan sesuai standar, mengerjakan, menggunakan, merakit, 
mengendalikan, mempercepat, memperlancar, mempertajam, menangani. 

5 Reaksi yang 
kompleks 

 

Mengoperasikan, membangun, memasang, membongkar, memperbaiki, 
melaksanakan sesuai standar, mengerjakan, menggunakan, merakit, 
mengendalikan, mempercepat, memperlancar, mencampur, mempertajam, 
menangani, mngorganisir, membuat draft/sketsa, mengukur. 

6 Adaptasi Mengubah, mengadaptasikan, memvariasikan, merevisi, mengatur 
kembali, merancang, kembali, memodifikasi. 

7 Kreativitas Merancang, membangun, menciptakan, mendisain, memprakarsai, 
mengkombinasikan, membuat, menjadi pioneer. 

 
Menganalisis karakteristik mata pelajaran, murid, serta sekolah 



Pengembangan tujuan pengajaran khusus (TPK)  atau indikator mempertimbangkan 

karakteristik mata pelajaran, murid, serta sekolah karena TPK menjadi acuan pada penilaian. 

Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dengan mata pelajaran 

lainnya. Perbedaan ini menjadi pertimbangan yang penting pada mengembangkan TPK. 

Karakteristik mata pelajaran bahasa yang terdiri atas aspek mendengar, membaca, berbicara 

serta menulis sangat berbeda dengan mata pelajaran matematika yang dominan pada aspek 

analisis logis. Guru diharapkan melakukan kajian menpada mengenai karakteristik mata 

pelajaran sebagai acuan mengembangkan TPK. Karakteristik mata pelajaran dapat dikaji pada 

dokumen standar isi mengenai tujuan, ruang lingkup serta SK serta KD masing-masing mata 

pelajaran (Sugiyar dkk, 2009). 

Karakteristik murid serta sekolah juga menjadi pertimbangan pada mengembangkan 

TPK, artinya pada menetapkan tujuan khusus pada KD yang sama bisa jadi  TPK nya berbeda 

pada sekolah yang berbeda. Apabila pengembangan TPK diilustrasikan dengan naik kendaraan 

menuju suatu tempat, maka tempat yang dituju adalah KD nya, sesertagkan kendaraan adalah 

sekolahnya, serta murid adalah penumpangnya. Tempat yang dituju sama, yaitu Surabaya. 

Kendaraan yang digunakan berbeda, ada yang naik sepeda, sepeda motor, bus, mobil, atau 

pesawat. Ketika naik sepeda perlu terminal pemberhentian yang lebih banyak dibandingkan 

dengan naik mobil, serta apabila naik pesawat justru berbahaya kalau banyak terminal 

pemberhentian. Yang harus murid diperhatikan adalah apakah mereka mempunyai kemampuan 

naik sepeda, sepeda motor atau mobil. Serta masih banyak lagi yang harus diperhatikan. 

llustrasi tersebut menunjukkan bahwa dengan KD yang sama bisa dicapai dengan TPK 

yang berbeda-beda, tergantung dari kemampuan murid serta kemampuan sekolah itu sendiri. 

Menganalisis kebutuhan serta potensi 

Kebutuhan serta potensi murid, sekolah serta daerah harus dianalisis untuk dijadikan 

bahan pertimbangan pada mengembangkan tujuan pengajaran. Penyelenggaraan pendidikan 

seharusnya dapat melayani kebutuhan murid, lingkungan, serta mengembangkan potensi murid 

secara optimal. Murid mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan potensi serta kecepatan 

belajarnya, termasuk tingkat potensi yang diraihnya. 

 

 



Tujuan pengajaran juga harus dikembangkan guna mendorong peningkatan mutu 

sekolah di masa yang akan datang, sehingga diperlukan informasi hasil analisis potensi sekolah 

yang berguna untuk mengembangkan kurikulum melalui pengembangan TPK. 

 

Merumuskan TPK 

Pada merumuskan TPK perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut: 

 Setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi tiga TPK 

 Keseluruhan TPK memenuhi tuntutan kemampuan  yang berada pada kata kerja yang 

digunakan pada SK serta KD. TPK harus mencapai tingkat kemampuan  minimal KD serta 

dapat dikembangkan melebihi kemampuan  minimal sesuai dengan potensi serta kebutuhan 

murid. 

 TPK yang dikembangkan harus menggambarkan hirarki kemampuan . 

 Rumusan TPK sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu tingkat kemampuan  serta 

materi pengajaran. 

 TPK harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata 

kerja operasional yang sesuai. Contoh kata kerja yang dapat digunakan sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran.  

 Rumusan TPK dapat dikembangkan menjadi beberapa TPK penilaian yang mencakup ranah 

kognitif, afektif, serta/atau psikomotorik. 

TPK dirumuskan pada bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional, 

artinya mengandung satu pengertian, atau tidak mungkin ditafsirkan ke pada pengertian yang 

lain.Rumusan TPK sekurang-kurangnya mencakup dua hal yaitu tingkat kemampuan  serta 

materi yang menjadi media pencapaian kemampuan . Unsur-unsur secara lengkap dikenal 

dengan ABCD (audience, behavior, condition, serta degree) (Suparman, 1995). 

 

1. Audience 

Audience adalah pebelajar yang akan belajar. Keterangan tentang pebelajar ini harus 

sespesifik mungkin. Batasan yang spesifik ini penting artinya agar sejak permulaan orang-

orang yang tidak termasuk pada batasan tersebut sadar bahwa bahan instruksional yang 

dirumuskan atas dasar TPK tersebut belum tentu sesuai bagi mereka. Contoh audience yang 

spesifik adalah murid-siswi kelas 4.  



 

2. Behavior 

Behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh pebelajar setelah 

selesai proses pengajarannya. Perilaku tersebut terdiri dari kata kerja serta objek. Kata kerja 

menunjukkan bagaimana pebelajar mendemosntrasikan sesuatu, seperti : menyebutkan, 

menjelaskan, menganalisis, membangun, serta lain sebagainya. Sesertagkan objek 

menunjukkan apa yang akan didemonstrasikan misalnya definisi solat, cara melakukan 

tayammum. Contoh behavior ini antara lain : menyebutkan definisi alat komunikasi,  

menjelaskan proses terjadinya hujan, menyebutkan ciri daun, menyebutkan macam alat 

transportasi, serta lain sebagainya. 

3. Condition 

Condition adalah batasan yang dikenakan pada pebelajar atau pengalaman murid yang 

digunakan pada saat penilaian berlangsung, Contoh condition antara lain jika mereka diberi 

tugas mengamati daun maka mereka dapat menjelaskan proses fotosintesis, jika mereka 

diberi permasalahan tentang akibat lingkungan buruk, mereka dapat menyelesaikan dengan 

baik. 

4. Degree 

Degree adalah tingkat keberhasilan pebelajar pada mencapai perilaku tersebut. 

Adakalanya pebelajar diharapkan melakukan sesuatu dengan sempurna tanpa ada kesalahan, 

pada waktu dua jam, atau ukuran-ukuran tingkat keberhasilan yang lainnya. 

Dari keempat kriteria penulisan TPK yang baik dapat dicontohkan 

beberapa rumusan TPK yang memenuhi unsur kreteria ABCD: 

A : murid kelas 4 semester 1 

B : dapat menyusus karangan bebas 

C : setelah membaca suatu wacana 

D : dengan tanpa kesalahan pada membuat kalimat. 

 
 



Bab 4 

Metode Pembelajaran 

 
1. Definisi metode Pembelajaran 

Gunter et al (1990) mendefinisikan an instructional metode is a 

step-by-step procedure that leads to specific learning outcomes. Joyce 

& Weil (1980) mendefinisikan metode pengajaran sebagai kerangka 

konseptual yang digunakan sebagai pedoman pada melakukan 

pengajaran. Dengan demikian, metode pengajaran merupakan kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis pada 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Jadi metode pengajaran cenderung preskriptif, yang relatif sulit 

dibedakan dengan strategi pengajaran. An instructional strategy is a 

method for delivering instruction that is intended to help students 

achieve alearning objective (Burden & Byrd, 1999:85). 

Selain memperhatikan rasional teoretik, tujuan, serta hasil yang 

ingin dicapai, metode pengajaran memiliki lima unsur dasar (Joyce & 

Weil (1980), adalah : 

1. Syntax, adalah langkah-langkah operasional pengajaran,  

2. Social system, adalah suasana serta norma yang berlaku pada 

pengajaran,  

3. Principles of reaction, adalah menggambarkan bagaimana 

seharusnya guru memansertag, memperlakukan, serta merespon 

murid,  

4. Support system, adalah segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan 

belajar yang mendukung pengajaran, serta 

5. Instructional serta nurturant effects adalah hasil belajar yang 

diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang disasar (instructional 

effects) serta hasil belajar di luar yang disasar (nurturant effects). 



Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik serta bahkan taktik 

pengajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh maka 

terbentuklah metode pengajaran. Jadi, metode pengajaran pada dasarnya 

merupakan bentuk pengajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang 

disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, metode pengajaran 

merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, 

serta teknik pengajaran. 

Berkenaan dengan metode pengajaran, Bruce Joyce serta Marsha Weil 

(Dedi Supriawan serta A. Benyamin Surasega, 1990) mengetengahkan 4 

(empat) kelompok metode pengajaran, adalah: (1) metode interaksi sosial; 

(2) metode pengolahan informasi; (3) metode personal-humanistik; serta (4) 

metode modifikasi tingkah laku. Kendati demikian, seringkali penggunaan 

istilah metode pengajaran tersebut diidentikkan dengan strategi pengajaran. 

Untuk lebih jelasnya, posisi hierarkis dari masing-masing istilah tersebut, 

kiranya dapat divisualisasikan sebagai berikut: 

 

 



Di luar istilah-istilah tersebut, pada proses pengajaran dikenal juga 

istilah desain pengajaran.  Apabila strategi pengajaran lebih berkenaan 

dengan pola umum serta prosedur umum aktivitas pengajaran, sesertagkan 

desain pengajaran lebih menunjuk kepada cara-cara merencanakan suatu 

sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkan strategi pengajaran 

tertentu. Apabila dianalogikan dengan pembuatan rumah, strategi 

membicarakan tentang berbagai kemungkinan tipe atau jenis rumah yang 

hendak dibangun (rumah joglo, rumah gasertag, rumah modern, serta 

sebagainya), masing-masing akan menampilkan kesan serta pesan yang 

berbeda serta unik. Sesertagkan desain adalah menetapkan cetak biru (blue 

print) rumah yang dibangun beserta bahan-bahan yang diperlukan serta 

urutan-urutan langkah konstruksinya, maupun kriteria penyelesaiannya, 

mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir, setelah ditetapkan tipe 

rumah yang akan dibangun. 

 

 

 

Pengertian Metode Pengajaran 

Untuk mengatasi berbagai permasalahan pada pelaksanaan 

pengajaran, tentu diperlukan metode-metode mengajar yang dianggap 

mampu mengatasi kesulitan guru melaksanakan tugas mengajar serta juga 

kesulitan belajar murid. Metode diartikan sebagai kerangka konseptual yang 

digunakan sebagai pedoman pada melakukan kegiatan. Metode 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, 

serta 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 deskripsidari suatu sistem yang mungkin atau imajiner; serta (6) 



penyajian yang diperkecil agar dapat menjelaskan serta menunjukkan sifat 

bentuk aslinya (Komaruddin, 2000). 

Metode dirancang untuk merepresentasiakan realitas yang 

sesungguhnya, walaupun metode itu sendiri bukanlah realitas dari dunia 

yang sebenarnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka metode mengajar 

dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang mendeskripsikan serta 

melukiskan prosedur yang sistematik pada mengorganisasikan pengalaman 

belajar serta pengajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu, serta 

berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pengajaran bagi para guru 

pada melaksanakan aktivitas pengajaran. 

Pada mengajar, guru dapat mengembangkan metode mengajarnya 

yang dimaksudkan sebagai upaya mempengaruhi perubahan yang baik pada 

perilaku murid, Pengembangan metode-metode mengajar tersebut bertujuan  

untuk membantu pendidik meningkatkan kemampuannya untuk lebih 

mengenal murid serta menciptakan lingkungan yang lebih bervariasi bagi 

kepentingan belajar murid. Salah satu batasan tentang metode mengajar 

adalah : 

‟Metode 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). 

Dengan mencermati batasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

metode pengajaran merupakan sebuah perencanaan pengajaran yang 

menggambarkan proses yang ditempuh pada aktivitas pengajaran agar 

dicapai perubahan spesifik pada perilaku murid seperti yang diharapkan. 

Pada wahana pengajaran, metode diartikan sebagai a plan, method, 

or series of activitiesdesigned to achieves a particular educational goal (J. 

R.David, 1976). Jadi dengan demikian metode pengajaran dapat diartikan 

sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. 



Ada dua hal yang patut kita cermati dari pengertian di atas. Pertama, 

metode pengajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) 

termasuk penggunaan metode serta pemanfaatan berbagai sumber 

daya/kekuatan pada pengajaran. Ini berarti tujuan penyusunan suatu metode 

baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja belum sampai pada 

tindakan. Kedua, metode disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, 

arah dari semua keputusan penyusunan metode adalah pencapaian tujuan. 

Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pengajaran, pemanfaatan 

berbagai fasilirtas serta sumber belajar semuanya diarahkan pada upaya 

pencapaian tujuan yang jelas serta dapat diukur keberhasilannya, sebab 

tujuan adalah rohnya pada implementasi suatu metode. 

Kemp (1995) menjelaskan bahwa metode pengajaran adalah suatu 

kegiatan pengajaran yang harus dikerjakan guru serta murid agar tujuan 

pengajaran dapat dicapai secara efektif serta efisien. Senada dengan 

pendapat di atas, Dick and Carey (1985) juga menyebutkan bahwa metode 

pengajaran itu adalah suatu paket materi serta prosedur pembeliajaran yang 

digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada 

murid. 

Usaha untuk menerapkan rencana yang telah disusun pada kegiatan nyata 

agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal adalah dengan 

menggunakan metode. Hal ini berarti, metode digunakan untuk 

merealisasikan metode yang telah ditetapkan. Dengan demikian, bisa terjadi 

pada satu metode pengajaran digunakan beberapa metode. Misalnya untuk 

melaksanakan metode ekspositori bisa digunakan metode ceramah sekaligus 

metode tanya jawab atau bahkan diskusi dengan memanfaatkan sumber daya 

yang tersedia termasuk menggunakan media pengajaran. Oleh karenanya, 

metode berbeda dengan metode. Metode menunjuk pada sebuah 

perencanaan untuk mencapai sesuatu, sesertagkan metode adalah cara yang 

dapat digunakan untuk melaksanakan, metode. Dengan kata lain, metode 

adalah a plan of operation achieving something; sesertagkan metode adalah 



a wayin achieving something. Istilah lain yang juga memiliki kemiripan 

dengan metode adalah pendekatan (approach). Sebenarnya pendekatan 

berbeda dengan metode maupun metode. Pendekatan dapat diartikan sebagai 

titik tolak atau sudut pansertag kita terhadap proses pengajaran. Istilah 

pendekatan merujuk kepada pansertagan tentang terjadinya suatu proses 

yang sifatnya masih sangat umum. Oleh karenanya metode serta metode 

pengajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari 

pendekatan tertentu. Roy Killen (1998) misalnya, mencatat ada dua 

pendekatan pada pengajaran, adalah pendekatan yang berpusat pada guru 

(teacher-centered approaches) serta pendekatan yang berpusat pada murid 

(student-centered approaches). Pendekatan yang berpusat pada guru 

menurunkan metode pengajaran langsung (direct instruction), pengajaran 

deduktif atau pengajaran ekspositori. Sesertagkan pendekatan yang berpusat 

pada murid menurunkan metode pengajaran discovery serta inkuiri serta 

pengajaran induktif. 

              Selain pendekatan, metode, serta metode, terdapat juga istilah lain 

yang kasertag-kasertag sulit dibedakan, adalah teknik serta taktik mengajar. 

Teknik serta taktik merupakan penjabaran dari metode pengajaran. Teknik 

adalah cara yang dilakukan seseorang pada rangka mengimplementasikan 

suatu metode. Taktik adalah gaya seseorang pada melaksanakan suatu teknik 

atau metode tertentu. Dengan demikian, taktik bersifat lebih individual. Dari 

penjelasan di atas, maka dapat ditentukan bahwa suatu metode pengajaran 

yang diterapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan; 

sesertagkan bagaimana menjalankan metode itu dapat ditetapkan berbagai 

metode pengajaran. Pada upaya menjalankan metode pengajaran guru dapat 

menentukan teknik yang dianggapnya relevan dengan metode, serta pada 

penggunaan teknik itu guru memiliki taktik yang mungkin berbeda antara 

guru yang satu dengan yang lain. 

 

1. Metode pengajaran baebasis masalah (Problem Based Learning) 



Pengajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian 

aktivitas pengajaran  yang  menekankan  kepada  proses penyelesaian 

masalah yang dihadapi  secara  ilmiah.  Metode  ini  memiliki ciri  

penggunaan  masalah  kehidupan nyata sebagai sesuatu serta 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis serta menyelesaikan masalah, 

serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting. Pendekatan  ini  

mengutamakan proses belajar dimana tugas guru harus memfokuskan  

diri  untuk  membantu murid mencapai keterampilan mengarahkan diri. 

Pada  penerapan  Metode  pengajaran  berbasis  masalah, guru 

memberikan  kesempatan  kepada  murid  untuk menetapkan topik 

masalah , walaupun  sebenarnya  guru  telah mempersiapkan bahasan. 

Proses  pengajaran  diarahkan  agar  murid  mampu  menyelesaikan  

masalah  secara  sistematis serta logis. 

Perkembangan  murid  tidak  hanya  terjadi  pada  aspek  kognitif  

tetapi  juga aspek  afektif  serta  psikomotor  melalui  penghayatan  

secara  menpada akan  masalah yang  dihadapi.  Metode Pengajaran 

Berbasis Masalah diharapkan dapat memberikan  latihan  serta  

kemampuan kepada  setiap  individu  untuk  dapat  menyelesaikan 

masalah  yang  dihadapi. 

Dilihat  dari  konteks  perbaikan  mutu pengajaran,  selnjutnya 

metode pengajaran berbasis masalah merupakan salah satu strategi yang 

dapat digunakan untuk memperbaiki  sistem  pengajaran. Tidak sedikit 

murid yang mengambil jalan pintas, misalnya  dengan  mengonsumsi  

obat-obat  terlarang  atau  bahkan  bunuh  diri hanya  gara-gara  tidak  

sanggup  memecahkan  masalah. 

 

2.1 Pengertian metode pengajaran berbasis masalah  

Menurut Jodion Siburian, dkk  (2010) Pengajaran berbasis 

masalah (problem based learning) merupakan salah satu metode 

pengajaran yang berasosiasi dengan pengajaran kontekstual. 



Pengajaran artinya dihadapkan pada suatu masalah, yang kemudian 

dengan melalui pemecahan masalah, melalui masalah tersebut murid 

belajar keterampil-keterampilan yang lebih mendasar.  

Pendapat Boud serta Felleti (2000), bahwa pengajaran 

berdasarkan masalah adalah suatu pendekatan untuk membelajarkan 

murid untuk mengembangkan keterampilan berfikir serta keterampilan 

memecahkan masalah, belajar peranan orang dewasa yang otentik serta 

menjadi pelajar mandiri. Pengajaran berdasarkan masalah tidak 

didisain untuk membantu guru menyajikan informasi yang sebanyak-

banyaknya kepada murid  akan tetapi pengajaran berbasis masalah 

dikembangkan untuk membantu murid mengembangkan kemampuan 

berpikir, pemecahan masalah serta keterampilan intelektual, belajar 

berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka pada 

pengalaman nyata serta menjadi pengajaran yang mandiri.  

   

Para ahli mengemukakan bahwa metode pendekatan berbasis 

masalah adalah suatu metode untuk membentuk struktur kurikulum 

yang melibatkan pelajar menghadapi masalah dengan latihan yag 

memberikan stimulus untuk belajar. Metode ini juga merupakan suatu 

pengajaran yang menantang pelajar untuk “learn to learn”, 

bekerjasama pada sebuah grup untuk mencari solusi dari masalah-

masalah yang nyata didunia ini. Masalah-masalah ini digunakan untuk 

menarik rasa keingintahuan pelajar serta menginisiasikan pokok-pokok 

perkara. Metode ini, mempersiapkan pelajar untuk berpikir kritis serta 

analitis, serta untuk menemukan serta menggunakan sumber-sumber 

belajar.       

Pengajaran berbasis masalah adalah salah satu bentuk 

pengajaran yang berdasarkan pada paradigma konstruktivisme, yang 

berorientasi pada proses belajar murid (student-centered learning). 

Definisi metode pengajaran berbasis masalah  adalah suatu lingkungan 



belajar dimana masalah mengendalikan proses belajar mengajar. Hal 

ini berarti pelajar diberi permasalahan sebelum belajar. Masalah 

diajukan agar pelajar mengetahui bahwa mereka harus mempelajari 

beberapa pengetahuan baru sebelum mereka memecahkan masalah 

tersebut.       

Pengajaran ini juga mencakup program serta proses. Program 

pengajaran berbasis masalah terdiri atas masalah-masalah yang telah 

dirancang serta dipilih dengan cermat, yang menuntut kemahiran 

pembelajar pada keterampilan berfikir, problem solving proviciency, 

self-directed learning strategis serta team participation skills. Pada 

prosesnya, metode pengajaran berbasis masalah ini digunakan untuk 

memecahkan masalah atau menemukan tantangan-tantangan yang 

dihadapi pada hidup serta pekerjaaan.  

 

2.2   Ciri ciri metode pengajaran berbasis masalah   

Pada metode pengajaran berbasis masalah, mempunyai ciri – ciri 

utama yang terdapat pada metode ini, diantaranya sebagai berikut :   

1. Strategi pengajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas 

pengajaran artinya pada pengajaran ini tidak mengharapkan murid 

hanya sekedar mendengarkan, mencatat kemudian menghafal materi 

pelajaran, akan tetapi melalui strategi pengajaran berbasis masalah 

murid dapat aktif berpikir, berkomunikasi, mencari serta mengolah 

data serta akhirnya menyimpulkannya.  

2. Aktivitas pengajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. 

Strategi pengajaran berbasis masalah menempatkan masalah sebagai 

hal yang utama dari proses pengajaran. Artinya, jika tidak ada 

masalah yang muncul maka tidak ada proses pengajaran.  

3. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah 

adalah proses berpikir deduktif serta induktif. Proses berpikir ini 
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dilakukan secara sistematis serta empiris, sistematis artinya berpikir 

ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, sesertagkan 

empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada data 

serta fakta yang jelas. 

 

2.3  Tujuan Metode PBL  

Terdapat sejumlah tujuan dari problem based learning ini. 

Berdasarkan Barrows, Tamblyn (1980) serta Engel (1977), problem 

based learning dapat meningkatkan kedisiplinan serta kesuksesan pada 

hal: 

1. Adaptasi serta partisipasi pada suatu perubahan 

2. Aplikasi dari pemecahan masalah pada situasi yang baru atau yang 

akan datang 

3. Pemikiran yang kreatif serta kritis 

4. Adaptasi data holistic untuk masalah-masalah serta situasi-situasi 

5. Apresiasi dari beragam cara pansertag 

6. Kolaborasi tim yang sukses 

7. Identifikasi pada mempelajari kelemahan serta kekuatan 

8. Kemajuan mengarahkan diri sendiri 

9. Kemampuan komunikasi yang efektif 

10. Uraian dasar atau argumentasi pengetahuan 

11. Kemampuan pada kepemimpinan 

12. Pemanfaatan sumber-sumber yang bervariasi  serta relevan 

 

2.4 PRINSIP – PRINSIP PADA PENERAPAN PENGAJARAN 

BERBASIS MASALAH  

Pengajaran berbasis masalah secara khusus melibatkan pebelajar 

bekerja pada masalah pada kelompok kecil yang terdiri dari empat orang 

dengan bantuan asisten sebagai pemandu. Problem disiapkan sebagai 

konteks pengajaran baru. Analisis serta penyelesaian terhadap masalah 



itu menghasilkan perolehan pengetahuan serta keterampilan pemecahan 

masalah. Permasalahan dihadapkan sebelum semua pengetahuan relevan 

diperoleh serta tidak hanya setelah membaca teks atau mendengar 

ceramah tentang materi subjek yang melatar belakangi masalah tersebut. 

Hal inilah yang membedakan antara PBL serta metode yang berorientasi 

masalah lainnya. Pemandu berfungsi sebagai pelatih kelompok yang 

menyediakan bantuan agar interaksi pelajar menjadi produktif serta 

membantu pelajar mengidentifikasi pengetahuan yang dibutuhkan untuk 

memecahkan masalah.  

Hasil dari proses pemecahan masalah itu adalah pelajar membangun 

pertanyaan-pertanyaan (isu pengajaran) tentang jenis pengatahuan apa 

yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah? Setelah itu, pelajar 

melakukan penelitian pada isu-isu pengajaran yang telah diidentifikasi 

dengan menggunakan berbagai sumber.  

Untuk ini pelajar diberikan  waktu yang cukup untuk belajar mandiri. 

Proses ini akan menjadi lengkap bila pelajar melaporkan hasil 

penelitiannnya (apa yang dipelajari) pada pertemuan berikutnya. Tujuan 

pertama dari paparan ini adalah untuk menunjukkan hubungan antara 

pengetahuan baru yang diperoleh dengan masalah yang ada ditangan 

pebelajar. Fokus yang kedua adalah untuk bergerak pada tahap 

pemahaman yang lebih umum, membuat kemungkinan transfers 

pengetahuan baru. Setelah melengkapi siklus pemecahan masalah ini, 

pelajar akan memulai menganalisis masalah baru, kemudian diikuti lagi 

oleh prosedur: analisis- penelitian- laporan. 

 

2.5 VARIASI PENGAJARAN BERBASIS MASALAH 

Ada 5 variasi pada menggunakan metode pengajaran berbasis 

masalah menurut Martinis Yamin pada Duffy serta Cunningham (2011) 

adalah: 

1. Permasalahan sebagai pemandu 



Masalah menjadi acuan konkret yang harus menjadi perhatian 

pemelajar. Bacaan diberikan sejalan dengan masalah. Masalah 

menjadi kerangka berpikir pemelajar pada mengerjakan tugas. 

2. Permasalahan sebagai kesatuan serta alat evaluasi 

Masalah disajikan setelah tugas-tugas serta penjelasan 

diberikan. Tujuannya memberikan kesempatan bagi pelajar untuk 

menerapkan pengetahuannya pada memecahkan masalah. 

3. Permasalahan sebagai contoh 

Masalah dijadikan contoh serta bagian dari bahan belajar. 

Masalah digunakan untuk menggambarkan teori, konsep atau prinsip 

yang dibahas antara pelajar serta guru. 

4. Permasalahan sebagai fasilitas proses belajar 

Masalah menjadi alat untuk melatih pelajar bernalar serta 

berpikir kritis. 

5. Permasalahan sebagai stimulus belajar 

Masalah merangsang pelajar untuk mengembangkan 

keterampilan mengumpulkan serta menganalisis data yang berkaitan 

dengan masalah serta keterampilan metakognitif. 

 

 

 

 

 

2.6 KEUNGGULAN METODE PENGAJARAN BERBASIS 

MASALAH 

Setiap metode pengajaran mempunyai keunggulan. Berikut ini 

merupakan Metode  beberapa keunggulan metode pengajaran berbasis 

masalah diantaranya : 



Setiap metode pengajaran mempunyai keunggulan. Pada metode ini 

ada beberapa keunggulan metode pengajaran berbasis masalah 

diantaranya : 

1. Melatih murid untuk mendesain suatu penemuan 

2. Berpikir serta bertindak kreatif 

3. Murid dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis 

4. Mengidentifikasi serta mengevaluasi penyelidikan 

5. Menafsirkan serta mengevaluasi hasil pengamatan 

6. Merangsang bagi perkembangan kemajuan berpikir murid untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi dengan tepat 

7. Dapat membuat pendidikan lebih relevan dengan kehidupan 

 

2.7 KEKURANGAN METODE PENGAJARAN BERBASIS 

MASALAH 

Setiap metode mempunyai keunggulan serta kekurangannya, 

seperti metode ini memiliki kekurangan pada metode pengajaran berbasis 

masalah adalah: 

1. Beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk menerapkan metode 

ini. Misalnya: terbatasnya sarana prasarana atau media pengajaran 

yang dimiliki dapat menyulitkan murid untuk melihat serta 

mengamati serta akhirnya dapat menyimpulkan konsep yang 

diajarkan 

2. Membutuhkan alokasi waktu yang lebih panjang 

3. Pengajaran hanya berdasarkan masalah 

 

2.8 KRITERIA PEMILIHAN BAHAN PELAJARAN PADA METODE 

PENGAJARAN BERBASIS MASALAH  
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Pada metode pengajaran berbasis masalah, terdapat kriteria pada 

pemilihan pelajaran, diantaranya: 

1. Bahan Pelajaran mengandung isu-isu konflik (conflict issue) 

bersumber dari berita,rekaman, video. 

2. Bahan yang dipilih bersifat familiar dengan murid. 

3. Bahan yang dipilih yang berhubungan dengan orang banyak 

(universal) 

4. Bahan yang dipilih yang mendukung tujuan atau kompetensi yang 

dimiliki oleh murid sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

5. Bahan yang dipilih sesuai dengan minat murid sehingga murid 

merasa perlu untuk  mempelajarinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LANGKAH METODE PENGAJARAN BERBASIS MASALAH 

 

Tahap 

 

Tingkah Laku guru 
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Tahap-1 

Orientasi murid pada 

masalah 

Guru menjelaskan tujuan 

pengajaran, menjelaskan logistik 

yang dibutuhkan, mengajukan 

fenomena atau demonstrasi atau 

cerita untuk memunculkan masalah, 

memotivasi murid untuk terlibat 

pada pemecahan masalah yang 

dipilih. 

Tahap-2 

Mengorganisasi murid 

untuk belajar 

Guru membantu murid untuk 

mendefinisikan serta mengorganisasi 

tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut 

Tahap-3 

Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok 

Guru mendorong murid 

untuk mengumpulkan informasi 

yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan 

penjelasan serta pemecahan masalah. 

Tahap-4 

Mengembangkan serta 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu murid pada 

merencanakan serta menyiapkan 

karya yang sesuai seperti laporan, 

video, serta metode serta membantu 

mereka untuk berbagi tugas dengan 

temannya. 

Tahap-5 

Menganalisis serta 

mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

Guru membantu murid untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka serta 

proses-proses yang mereka gunakan. 

 

EVALUASI METODE PENGAJARAN BERBASIS  



Metode pengajaran berbasis masalah tidak dirancang untuk 

membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada murid. 

Pada pengajaran berbasis masalah, perhatian pengajaran tidak hanya pada 

perolehan pengetahuan deklaratif, tetapi juga perolehan pengetahuan 

prosedural. Maka itu penilaian tidak cukup hanya dengan tes. Penilaian serta 

evaluasi yang sesuai dengan metode pengajaran berbasis masalah adalah 

menilai pekerjaan yang dihasilkan oleh murid sebagai hasil penyelidikan 

mereka.  

Evaluasi proses dapat dimanfaatkan untuk menilai pekerjaan 

murid tersebut, penilaian itu antara lain asesmen kenerja, asesmen autentik 

serta portofolio. Penilaian proses bertujuan agar guru dapat melihat 

bagaimana murid merencanakan pemecahan masalah melihat bagaimana 

murid menunjukkan pengetahuan serta keterampilan. Karena kebanyakan 

problema pada kehidupan nyata bersifat dinamis sesuai perkembangan 

jaman serta konteks/lingkungannya, maka perlu dikembangkan metode 

pengajaran yang memungkinkan murid secara aktif mengembangkan 

kemampuannya untuk belajar (Learning how to learn). Dengan kemampuan 

atau kecakapan tersebut diharapkan murid akan mudah beradaptasi. 

 

KESIMPULAN 

Metode Pengajaran berbasis masalah adalah salah satu metode 

pengajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif  serta 

melibatkan murid untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap - tahap 

metode ilmiah sehingga murid dapat mempelajari pengetahuan yang 

berhubungan dengan masalah tersebut serta sekaligus memiliki ketrampilan 

untuk memecahkan masalah. 

Kegiatan pengajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah, 

pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir 

secara ilmiah. Strategi pengajaran berbasis masalah memiliki keunggulan, 



salah satunya pemecahan masalah merupakan cara yang cukup baik untuk 

lebih memahami isi pelajaran.  

Hal yang harus memperoleh atensi pada pengajaran berbasis 

masalah adalah memberikan murid masalah yang berfungsi sebagai batu 

loncatan untuk proses pemecahan masalah. Pada memecahkan masalah 

pelajar harus berfikir, mencobakan hipotesis serta bila berhasil memecahkan 

masalah itu ia mempelajari sesuatu yang baru. 

 

 

2. Metode Pengajaran Kooperatif 

 Metode pengajaran kooperatif adalah rangkaian pengajaran  yang 

dilakukan oleh  murid  pada kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai 

tujuan pengajaran yang telah dirumuskan.  

 Pada kegiatan pengajaran sangat penting memperhatikan tipe 

pembelajarn yang digunakan. Namun sekarang masih banyak guru yang 

mengajar tanpa memperhatikan tipe pengajaran yang digunakannya. 

Sehingga, pengajaran terasa membosankan bagi murid. Supaya murid 

tertarik pada mengikuti kegiatan pengajaran maka pendidik perlu memahami 

karakteristik murid sehingga sesuai pada menetuakan model pengajaran 

yang digunakan. 

 Berdasarkan masalah di atas, penulis tertarik untuk membahas 

tentang apa itu pengajaran kooperatif, karakteristik pengajaran kooperatif, 

unsur pengajaran kooperatif, tujuan pengajaran kooperatif, langkah 

pengajaran kooperatif, manfaat pengajaran kooperatif, kelemahan 

pembelajarn kooperatif, tipe pengajaran kooperatif. 

 

A. Pengertian Pengajaran Kooperatif 

Pengajaran koperatif menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

1. Slavin pada Isjoni (2009:15) pengajaran kooperatif adalah suatu 

metode pengajaran dimana murid belajar serta bekerja pada kelompok-



kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 5 orang dengan struktur 

kelompok heterogen. 

2. Sunal serta Hans pada Isjoni (2009) mengemukakan bahwa 

pengajaran  kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian 

strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada murid agar 

bekerja sama selama proses pengajaran.  

3. Stahl pada Isjoni (2009) menyatakan pengajaran kooperatif dapat  

meningkatkan belajar  murid lebih baik serta meningkatkan sikap saling 

tolong-menolong pada perilaku sosial.  

4. Nurhadi (2003) pengajaran kooperatif adalah suatu sistem yang 

didasarkan pada alasan bahwa manusia sebagai makhluk individu yang 

berbeda satu sama lain sehingga konsekuensi logisnya manusia harus 

menjadi makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi dengan sesama.  

5. Abdurrahman serta Bintoro (2000) pada Nurhadi (2003) 

menyatakan pengajaran kooperatif adalah suatu sistem yang di dalamnya 

terdapat elemen-elemen yang saling terkait. Adapun berbagai elemen pada 

pengajaran kooperatif adalah asertaya (1) saling ketergantungan positif, (2) 

interaksi tatap muka, (3) akuntabilitas individual, serta (4) keterampilan 

untuk menjalin hubungan antara pribadi atau keterampilan sosial yang secara 

sengaja diajarkan. 

Jadi, metode pengajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar 

yang dilakukan oleh murid pada kelompok-kelompok tertentu untuk 

mencapai tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Pola belajar kelompok 

dengan cara kerjasama antar murid dapat mendorong timbulnya gagasan 

yang lebih bermutu serta meningkatkan kreativitas murid, pengajaran juga 

dapat mempertahankan nilai sosial bangsa Indonesia yang perlu 

dipertahankan. Ketergantungan timbal balik mereka memotivasi mereka 

untuk dapat bekerja lebih keras untuk keberhasilan mereka, hubungan 
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kooperatif juga mendorong murid untuk menghargai gagasan temannya 

bukan sebaliknya. 

 

B. Ciri Pengajaran Kooperatif 

Menurut Ibrahim (2000) pengajaran kooperatif mempunyai 

karakteristik : 

1. Murid bekerja pada kelompok untuk menuntaskan materi belajar 

2. Kelompok dibentuk dari murid yang memiliki keterampilan 

tinggi, sesertag serta rendah.  

3. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, 

suku, serta jenis kelamin yang berbeda.  

4. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. 

Sesertagkan menurut Isjoni (2009: 27) memaparkan beberapa ciri-ciri 

pengajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

1. Setiap anggota memiliki peran;  

2. Terjadi hubungan interaksi langsung di antara murid;  

3. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya serta 

juga teman-teman sekelompoknya; 

4. Guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan 

interpersonal kelompok; 

5. Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan.  

Tiga konsep sentral yang menjadi karakteristik pengajaran kooperatif 

sebagaimana dikemukakan Slavin (Isjoni, 2009) adalah penghargaan 

kelompok, pertanggung jawaban individu, serta kesempatan yang 

sama untuk berhasil. 

 

a) Penghargaan kelompok  



Pengajaran kooperatif menggunakan tujuan-tujuan kelompok untuk 

memperoleh  penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok diperoleh jika 

kelompok mencapai skor di atas kriteria yang ditentukan. Keberhasilan 

kelompok didasarkan pada penampilan individu sebagai anggota kelompok 

pada menciptakan hubungan antar personal yang saling mendukung, saling 

membantu, serta saling peduli. 

b) Pertanggungjawaban individu 

Keberhasilan kelompok tergantung dari pengajaran individu dari 

semua anggota kelompok. Pertanggungjawaban tersebut 

menitikberatkan pada aktivitas anggota kelompok  yanng saling 

membantu pada belajar. Asertaya pertanggungjawaban secara 

individu juga menjadikan setiap anggota siap untuk  menghadapi  tes  

serta  tugas-tugas  lainnya  secara  mandiri  tanpa bantuan teman 

sekelompoknya. 

c) Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan  

Pengajaran kooperatif memanfaatkan metode skoring yang 

mencakup nilai  perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang 

diperoleh murid dari yang terdahulu.  Dengan menggunakan metode skoring 

ini setiap murid baik yang berprestasi rendah, sesertag, atau tinggi sama-

sama memperoleh kesempatan untuk berhasil serta melakukan yang terbaik 

bagi kelompoknya. 

 

 

 

C. Komponen Pengajaran Kooperatif 

Roger serta Johnson (2003) mengatakan bahwa tidak semua kerja 

kelompok bisa dianggap coopartive learning. Untuk mencapai hasil yang 

maksimal, lima unsur pada metode  pengajaran kooperatif harus diterapkan. 

Lima unsur tersebut adalah sebagai berikut; 



1. Saling ketergantungan positif  

Unsur ini menunjukkan bahwa pada pengajaran kooperatif ada dua 

pertanggung jawaban kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang 

ditugaskan kepada kelompok. Kedua,  menjamin semua anggota 

kelompok secara individu mempelajari bahan yang ditugaskan 

tersebut. 

2. Tanggung jawab perseorangan 

Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran terhadap 

keberhasilan  kelompok. Tujuan pengajaran kooperatif adalah 

membentuk semua anggota kelompok  menjadi pribadi yang kuat. 

Tanggungjawab perseorangan adalah kunci untuk menjamin semua 

anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. Artinya, 

setelah mengikuti kelompok  belajar bersama, anggota kelompok 

harus dapat menyelesaikan tugas yang sama. 

3. interaksi promosi  

Unsur ini penting karena dapat menghasilkan saling ketergantungan 

positif. Ciri–ciri interaksi promotif adalah saling membantu secara 

efektif serta efisien, saling memberikan informasi serta sarana yang 

diperlukan, memproses informasi bersama secara lebih efektif serta 

efisien, saling mengingatkan, saling membantu pada merumuskan 

serta mengembangkan argumentasi serta meningkatkan kemampuan 

wawasan terhadap masalah yang dihadapi, saling percaya, serta 

saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama. 

4. Komunikasi antara murid 

Untuk mengkoordinasikan kegiatan murid pada pencapaian tujuan 

murid  harus adalah saling mengenal serta mempercayai, mampu 

berkomunikasi secara akurat serta tidak ambisius, saling menerima 

serta saling mendukung, serta mampu menyelesaikan konflik secara 

konstruktif. 

5. Pemrosesan kelompok 



Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan 

kelompok dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan 

kelompok serta kegiatan dari  anggota  kelompok. Siapa di antara 

anggota kelompok yang sangat membantu serta siapa yang tidak 

membantu. Tujuan  pemrosesan kelompok adalah meningkatkan 

efektivitas anggota pada memberikan kontribusi terhadap kegiatan 

kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. Ada dua tingkat 

pemrosesan adalah kelompok kecil serta kelas secara keseluruhan. 

Thompson (Isjoni,2009:17) mengemukakan bahwa pengajaran 

kooperatif turut menambah unsur-unsur interaksi sosial pada 

pengajaran. Di pada pengajaran kooperatif murid belajar bersama 

pada kelompok-kelompok kecil yang  saling membantu satu sama 

lain. Kelas disusun pada kelompok yang terdiri dari 4-5 murid 

dengan kemampuan yang heterogen. Maksud kelompok heterogen 

adalah terdiri dari campuran kemampuan murid, jenis kelamin, serta 

suku. Hal ini bermanfaat untuk melatih murid menerima  perbedaan 

serta bekerja dengan teman yang berbeda latar belakangnya. 

 

D. Tujuan Pengajaran Kooperatif 

Slavin (2005) mengemukakan tujuan yang paling penting dari 

metode pengajaran  kooperatif adalah untuk memberikan murid 

pengetahuan, konsep, kemampuan, serta pemahaman  yang mereka butuhkan 

supaya bisa menjadi anggota masyarakat yang bahagia serta memberikan 

kontribusi. Wisenbaken (Slavin, 2005) mengemukakan bahwa tujuan metode 

pengajaran  kooperatif adalah menciptakan norma-norma yang pro-

akademik di antara murid, serta norma-norma pro-akademik memiliki 

pengaruh yang amat penting bagi pencapaian murid. Sesertagkan tujuan 

pengajaran kooperatif secara umum adalah: 

1. Hasil belajar akademik, adalah untuk meningkatkan kinerja murid 



dalm tugas-tugas akademik. Pengajaran metode ini dianggap unggul 

pada membantu murid pada memahami konsep-konsep yang sulit. 

2. Penerimaan terhadap keragaman, adalah agar murid menerima 

teman-temannya yang mempunyai berbagai macam latar belakang. 

3. Pengembangan keterampilan social, adalah untuk 

mengembangkan keterampilan social murid diantaranya: berbagi 

tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing 

teman untuk bertanya, mau mengungkapkan ide, serta bekerja pada 

kelompok. 

 

E. Langkah Langkah Pengajaran Kooperatif 

A. Suprijono (2009) memaparkan sintak metode pengajaran 

kooperatif terdiri dari enam fase sebagai berikut: 

a) Fase pertama 

Menyampaikan tujuan serta mempersiapkan murid. Guru 

mengklasifikasi maksud  pengajaran kooperatif. Hal ini penting 

untuk dilakukan karena murid harus memahami  dengan jelas 

prosedur serta aturan pada pengajaran. 

b) Fase kedua   

Guru menyampaikan informasi, sebab informasi ini merupakan isi 

akademik.  

c) Fase ketiga 

Guru perlu menjelaskan bahwa murid harus saling bekerja sama di 

pada kelompok.  Penyelesaian tugas kelompok harus merupakan 

tujuan kelompok. Tiap anggota  kelompok memiliki akuntabilitas 

individual untuk mendukung tercapainya tujuan  kelompok. Pada 

fase ketiga ini terpenting jangan sampai ada free-rider atau anggota 

yang hanya menggantungkan tugas kelompok kepada individu 

lainnya.  

d) Fase keempat   



Guru perlu mendampingi tim-tim belajar, mengingatkan tentang 

tugas-tugas yang dikerjakan murid serta waktu yang dialokasikan. 

Pada fase ini bantuan yang diberikan  guru dapat berupa petunjuk, 

pengarahan, atau meminta beberapa murid mengulangi hal yang 

sudah ditunjukkan. 

e) Fase kelima  

Guru melakukan evaluasi dengan menggunakan strategi evaluasi 

yang konsisten dengan tujuan pengajaran.  

f) Fase keenam  

Guru mempersiapkan struktur reward yang akan diberikan kepada 

murid. Variasi struktur reward dapat dicapai tanpa tergantung pada 

apa yang dilakukan orang lain. Struktur reward kompetitif adalah 

jika murid diakui usaha individualnya berdasarkan  perbandingan 

dengan orang lain. Struktur reward kooperatif diberikan kepada tim 

meskipun anggota tim-timnya saling bersaing. 

 

F. Manfaat Pengajaran Kooperatif 

 Sadker (Miftahul, 2011) menyimpulkan beberapa kegunaan  

pengajaran kooperatif. Selain itu, meningkatkan keterampilan kognitif serta 

afektif murid, pengajaran kooperatif juga  memberikan manfaat-manfaat 

besar lain seperti berikut ini.  

a. Murid yang diajari dengan serta pada struktur-struktur kooperatif 

akan memperoleh hasil pengajaran yang lebih tinggi; 

b. Murid yang berpartisipasi pada pengajaran kooperatif akan 

memiliki sikap  harga-diri yang lebih tinggi serta motivasi yang lebih 

besar untuk belajar; 

c. Dengan pengajaran kooperatif, murid  menjadi lebih peduli pada 

teman-temannya,  serta di antara mereka akan terbangun rasa 

ketergantungan yang positif (interdependensi positif) untuk proses 

belajar mereka nanti; 



d. Pengajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan murid 

terhadap teman-temannya yang berasal dari latar belakang ras serta 

etnik yang berbeda-beda. 

 

G. Kelemahan Pengajaran Kooperatif 

Kelemahan pengajaran kooperatif bersumber pada dua faktor, adalah 

faktor dari pada  (intern) serta faktor dari luar (ekstern). Faktor dari pada 

adalah sebagai berikut:  

a. Guru harus mempersiapkan pengajaran secara matang, disamping 

itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran serta waktu; 

b. Agar proses pengajaran berjalan dengan lancar maka dibutuhkan 

dukungan fasilitas, alat serta biaya yang cukup memadai; 

c. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada 

kecenderungan topic permasalahan yang sesertag dibahas meluas 

sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan, serta  

d. Saat diskusi kelas, terkasertag didominasi oleh seseorang, hal ini 

mengakibatkan murid yang lain menjadi pasif. 

 

 

H. Tipe-Tipe Metode Pengajaran Kooperatif 

Metode pengajaran kooperatif menurut Slavin (2009:11-26) ada 

berbagai macam tipe, adalah Student Teams-Achievement Division (STAD), 

Team Game Tournament (TGT), Jigsaw, Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC), Team Assisted Individualization  (TAI), Group 

Investigation, Learning Together, Complex Instruction, serta Structure 

Dyadic Methods. 

1. STAD (Student Teams Achievement Divisions). 



Metode pengajaran kooperatif tipe STAD yang digunakan untuk 

mendukung serta memotivasi murid mempelajari materi secara 

berkelompok. Tipe STAD dikembangkan oleh Slavin (1995) serta 

merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada asertaya 

aktivitas serta interaksi diantara murid untuk saling memotivasi serta 

saling membantu pada menguasai materi pelajaran guna mencapai 

prestasi yang maksimal. Pada proses pengajaran kooperatif tipe 

STAD, melalui lima tahap adalah penyampaian materi, kerja 

kelompok, tes individu, tahap perhitungan skor perkembangan 

individu, serta konfirmasi. 

 

2. Team Games Tournament (TGT). 

Pada pengajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT), 

murid dikelompokkan pada kelompok-kelompok kecil beranggotakan 

empat murid yang masing-masing anggotanya melakukan turnamen 

pada kelompoknya masing-masing. Pemenang turnamen adalah 

murid yang paling banyak menjawab soal dengan benar pada waktu 

yang paling cepat. 

 

 

 

3. Jigsaw 

Tipe ini pertama kali dikembangkan oleh Aronson dkk. Murid 

dibentuk menjadi beberapa kelompok dengan anggota 4-6 murid 

serta diberikan satu materi. Kelompok ini disebut kelompok asal. 

setiap murid diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi 

pengajaran tersebut. Semua murid dengan materi pengajaran yang 

sama belajar bersama pada kelompok yang disebut kelompok ahli 

(Counterpart Group/CG). Pada kelompok ahli, murid mendiskusikan 

bagian materi pengajaran yang sama, serta menyusun rencana 



bagaimana menyampaikan kepada temannya jika kembali ke 

kelompok asal. Kelompok asal ini oleh Aronson disebut kelompok 

jigsaw (gigi gergaji). 

 

4. Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). 

Tipe CIRC pada metode pengajaran kooperatif merupakan tipe 

pengajaran yang diadaptasikan dengan kemampuan murid, serta pada 

proses pengajarannya bertujuan membangun kemampuan murid 

untuk membaca serta menyusun rangkuman berdasarkan materi yang 

dibacanya. 

 

5. TAI (Team Assisted Individualization)  

Metode Pengajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted 

Individualization) ini dikembangkan oleh Slavin. Menurut Slavin 

(2005) tipe ini mengkombinasikan keunggulan pengajaran kooperatif 

serta pengajaran individual. Tipe ini dirancang untuk mengatasi 

kesulitan belajar murid secara individual. Oleh karena itu kegiatan 

pengajarannya lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah, 

ciri khas pada metode pengajaran TAI ini adalah setiap murid secara 

individual belajar materi pengajaran yang sudah dipersiapkan oleh 

guru. Hasil belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk 

didiskusikan serta saling dibahas oleh anggota kelompok, serta 

semua anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan 

jawaban sebagai tanggung jawab bersama. 

 

6. Group Investigation. 

Dikembangkan oleh Sharan (1992), pada metode ini murid dibagi 

menjadi beberapa kelompok heterogen untuk mendiskusikan suatu 

materi. Materi setiap kelompok berbeda-beda. Setelah diskusi selesai 



setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil yang telah 

didiskusian oleh kelompok. 

7. Learning Together 

David serta Roger Johnson dari Universitas Minnesota 

mengembangkan metode learning together dari pengajaran kooperatif 

(Johnson and Johnson&Smith,1991). Murid dibagi menjadi beberapa 

kelompok heterogen kemudian mengerjakan lembar tugas yang telah 

disediakan. Tipe ini menekankan tanggung jawab individual serta juga 

pengembangan kelompok. Hasil kerja kelompok adalah penyelesaian 

tugas serta menerima penghargaan berupa pujian berdasarkan hasil kerja 

kelompok. 

8. Complex Instruction 

Dikembangkan oleh Eisabeth cohen (1986) serta teman-temannya 

di Universitas Stanford. Fokus utama dari tipe ini adalah memanfaatkan 

seluruh kemampuan murid. Pada tipe complex instruction, peran serta 

keterampilan guru pada mengelola kelas sangat penting untuk membantu 

semua murid agar berhasil pada pengajaran. Tipe ini biasanya digunakan 

pada pengajaran dengan dua bahasa. 

9. Structure Dyadic method 

Pada metode ini, murid bekerja pada kelompok yang terdiri dari 4 

murid yang dianggap dapat saling bekerja sama. Kelompok satu dengan 

kelompok lainnya saling memberikan serta menerima pengajaran. Jadi, 

selain sebagai pembelajar,murid juga berperan sebagai guru (pengajar) 

bagi temannya (Sertasereau,1998). 

 

Selain tipe-tipe metode pengajaran kooperatif menurut Slavin, 

masih terdapat beberapa metode pengajaran kooperatif yang dikenal 

serta sering digunakan saat ini. Beberapa tipe pengajaran tersebut 

adalah: 

 



1. Cycle (Daur Belajar) 

Learning Cycle merupakan tipe pengajaran yang memiliki lima 

tahap pengajaran, adalah: (1) tahap pendahuluan (engage), (2) tahap 

eksplorasi (exploration), (3) tahap penjelasan (explanation), (4) tahap 

penerapan konsep (elaboration), serta (5) tahap evaluasi (evaluation). 

 

2. Kooperative Script (CS) 

Metode pengajaran ini dikemukakan oleh Sertasereau dkk (1985). 

Pada tipe pengajaran Cooperative Script murid berpasangan serta 

bergantian secara lisan menjelaskan bagian-bagian dari materi yang 

dipelajari. 

 

3. Make a match (Mencari Pasangan) 

Dikembangkan oleh Lorna Curran (1994). Salah satu keunggulan 

teknik ini adalah murid mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu 

konsep atau topik pada suasana yang menyenangkan. 

 

4. PBL (Problem Base Learning) 

PBL (Problem Based Learning) adalah suatu pendekatan 

pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata. Murid belajar 

tentang cara berpikir kritis serta keterampilan pemecahan masalah, serta 

untuk memperoleh pengetahuan serta konsep yang esensial dari materi 

pelajaran. 

 

5. Two Stay Two Stray ( Dua Tinggal - Dua Tamu) 

Metode ini diajukan oleh Spencer Kagan (1992). Metode ini 

memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil 

serta informasi kepada kelompok lainnya. 

 

6. Inside Outside Circle (IOC) 



Dikemukakan oleh spencer Kagan, dimana pada pengajaran ini 

murid saling berbagi informasi dengan pasangan yang berbeda-beda 

secara singkat serta teratur. 

 

7. Think-Pair-Share (Berpikir - Berpasangan - Membagikan)  

Dikemukakan oleh Frank Lyman (1985). Metode pengajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Share merupakan salah satu metode 

pengajaran kooperatif yang mampu mengubah asumsi bahwa metode 

resitasi (hafalan) serta diskusi perlu diselenggarakan pada kelompok 

kelas secara keseluruhan. Think-Pair-Share memiliki prosedur yang 

ditetapkan secara eksplisit untuk memberi murid waktu yang banyak 

untuk berpikir, menjawab, serta saling membantu satu sama lain. Dari 

cara seperti ini diharapkan murid mampu bekerja sama, saling 

membutuhkan, serta saling tergantung pada kelompok-kelompok kecil 

secara kooperatif. 

 

8. Picture and Picture 

Sesuai dengan namanya, tipe ini menggunakan media gambar 

pada proses pengajaran adalah dengan cara memasang/mengurutkan 

gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Melalui cara seperti ini 

diharapkan murid mampu berpikir dengan logis sehingga pengajaran 

menjadi bermakna. 

 

Kesimpulan : 

Dari uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa : 

Metode  pengajaran  kooperatif  adalah  rangkaian  kegiatan  

belajar  yang  dilakukan  oleh  murid pada  kelompok-kelompok  

tertentu  untuk  mencapai tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. 

Pola belajar kelompok dengan cara kerjasama antar murid dapat 

mendorong timbulnya gagasan yang lebih bermutu serta 



meningkatkan kreativitas murid, pengajaran juga dapat 

mempertahankan nilai sosial bangsa Indonesia yang perlu 

dipertahankan.   

Ketergantungan timbal balik antar murid dengan 

kelompoknya, maupun kelompok dengan kelompok, dapat 

memotivasi mereka untuk dapat belajar lebih keras untuk 

keberhasilan mereka. Hubungan kooperatif juga mendorong murid 

untuk menghargai gagasan temannya bukan sebaliknya. 

 

2. Metode Ekspositori 
Pendidikan merupakan usaha suatu kelompok masyarakat atau 

bangsa untuk mengembangkan kemampuan generasi muda mengenali 

serta menghayati nilai-nilai kebaikan serta kemajuan hidup melalui 

pembinaan potensi serta transformasi budaya masyarakat. Bloom 

(1967:7) menjelaskan bahwa sekolah diciptakan untuk memeberikan 

bagian penting pendidikan generasi muda. Di sekolah diberikan materi 

pengajaran oleh guru kepada sekelompok pelajar. 

Dilihat dari perspektif teknologi pengajaran, bisertag strategi 

pengajaran termasuk pada kawasan perancangan pengajaran serta pada 

pengajaran tersebut otomatis ada tujuan yang harus dicapai, serta untuk 

sampai kepada tujuan yang harus dicapai atau tujuan yang sebelumnya 

direncanakan, maka ada strategi yang dipilih oleh seseorang yang ingin 

mengajar. Pada aplikasinya, strategi biasanya menjadi pola umum 

pengajaran yang dibuat oleh guru. 

Salah satunya strateginya adalah menggunakan metode 

ekspositori. Metode ekspositori adalah metode pengajaran yang 

digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu definisi, 

prinsip, serta konsep materi pelajaran, serta memberikan contoh-contoh 

latihan pemecahan masalah pada bentuk ceramah, demonstrasi, tanya 



jawab, serta penugasan. Murid mengikuti pola yang ditetapkan oleh 

guru secara cermat. Penggunaan metode ekspositori merupakan metode 

pengajaran mengarah tersampaikannya isi pelajaran kepada murid 

secara langsung. 

 

2.1 Pengertian Metode Pengajaran Ekspositori 

 Istilah ekspositori berasal dari konsep ‘eksposisi’ yang berarti 

memberi penjelasan. Pada konteks pengajaran, ekspositori merupakan 

strategi yang dilakukan guru/pengajar untuk mengatakan atau 

menjelaskan fakta-fakta, gagasan-gagasan serta informasi-informasi 

penting lainnya kepada para pembelajar. Metode ekspositori adalah 

metode pengajaran yang digunakan dengan memberikan keterangan 

berupa definisi, prinsip serta konsep materi pelajaran, serta 

memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah pada bentuk 

ceramah, demonstrasi, tanya jawab serta penugasan. Murid akan 

mengikuti pola yang ditetapkan oleh guru secara cermat. Penggunaan 

metode ekspositori merupakan metode pengajaran mengarah kepada 

tersampaikannya isi pelajaran kepada murid secara langsung. 

 

Beberapa pendapat para ahli mengenai strategi ekspositori, 

antara lain : 

a. Wina Sanjaya, “Strategi pengajaran ekspositori adalah salah satu 

diantara strategi pengajaran yang menekankankan kepada proses 

bertutur. Materi pengajaran sengaja diberikan secara langsung, 

peran murid pada strategi ini adalah menyimakserta 

mendengarkan materi yang disampaikan guru. 

b. Direktorat Tenaga Kependidikan “Strategi pengajaran ekspositori 

adalah strategi pengajaran yang menekankan kepada proses 

penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada 

sekelompok murid dengan maksud murid dapat menguasai materi 



pelajaran secara optimal. Pada strategi ini materi pelajaran 

disampaikan langsung oleh guru. Murid tidak dituntut untuk 

menemukan materi itu. Materi pelajaran seakan-akan sudah jadi. 

Karena strategi ekspositori lebih menekankan kepada proses 

bertutur, maka sering juga dinamakan strategi ”chalk and talk”. 

c. Roy Killen (1998) menamakan strategi ekspositori ini dengan 

istilah strategi pengajaran langsung (direct insruction). Pada 

sistem ini, guru menyajikan bahan ajaran pada bentuk yang telah 

dipersiapkan secara rapih, sistematik serta lengkap sehingga murid 

tinggal menyimak serta mencernanya secara teratur serta tertib. 

Murid juga dituntut untuk menguasai bahan yang telah 

disampaikan tersebut. 

 

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan para ahli diatas, 

dapat disimpulkan bahwa strategi pengajaran ekspositori adalah 

strategi pengajaran yang menekankan kepada proses penyampaian 

materi secara verbal dari seseorang guru kepada sekelompok murid 

dengan maksud agar murid dapat menguasai materi pengajaran secara 

optimal. 

Dominasi guru pada kegiatan belajar-mengajar metode 

‘ceramah’ lebih terpusat pada guru daripada metode ekspositori. Pada 

metode ekspositori murid lebih aktif daripada metode ceramah. Murid 

mengerjakan latihan soal sendiri, mungkin juga saling bertanya serta 

mengerjakan bersama dengan murid lain, atau disuruh membuatnya di 

papan tulis. Metode ekspositori adalah cara penyampaian pelajaran dari 

seorang guru kepada murid di pada kelas dengan cara berbicara di awal 

pelajaran, menerangkan materi serta contoh soal disertai dengan tanya 

jawab. Guru dapat memeriksa pekerjaan murid secara individual, 

menerangkan lagi kepada murid apabila banyak murid yang belum 

paham mengenai materi. Kegiatan murid tidak hanya mendengar serta 



mencatat, tetapi murid juga menyelesaikan latihan soal serta dapat 

bertanya bila belum mengerti. 

 Metode pengajaran ekspositori merupakan cara kerja 

pendidik atau subjek pada memproses objek hingga mencapai tujuan 

pengajaran. Pada menggunakan metode pengajaran, dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, adalah: 

o Pelajar, atau petatar (berbagai tingkat kematanganya), 

o Tujuan (berbagai jenis serta fungsinya), 

o Situasi (berbagai keadaannya), 

o Fasilitas (berbagai kualitas serta kuantitasnya), 

o Pengajar, petatar, atau guru (pribadi serta kemampuan 

profesionalnya berbeda-beda). 

 

 Faktor-faktor tersebut, harus diperhatikan untuk pencapaian 

tujuan yang diharapkan serta lancarnya proses belajar mengajar, faktor-

faktor diatas merupakan sebuah sistem, dimana satu dengan yang lain 

tidak dapat dipisahkan pada kerjanya. 

 Metode mengajar bersifat fleksibel serta sangat tergantung 

dengan berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan, dengan kata lain 

“No single method is the best”, tidak ada satu metode yang terbaik, 

yang ada ialah metode yang sesuai. Pada sebuah materi bukan hanya 

dapat menggunakan sebuah metode saja, namun dapat menggunakan 

dua buah metode bahkan lebih, dengan cara dikombinasikan ataupun 

dengan cara digunakan secara berurutan satu persatu.  

 Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dengan 

pendekatan ekspositori (expository approach) bersifat menerima, baik 

pada tahap perencanaan maupun pada waktu pelaksanaan proses 

belajar mengajar, pada pendekatan ini guru/pengajar berperan lebih 

aktif, banyak melakukan aktivitas bila dibandingkan dengan aktivitas 

yang dilakukan oleh murid. Gurulah yang mengelola serta 



mempersiapkan bahan ajaran secara tuntas lalu menyampaikan kepada 

murid. Sebaliknya, para murid berperan lebih pasif tanpa banyak 

melakukan kegiatan pengolahan bahan, karena hanya menerima bahan 

ajaran yang diberikan oleh guru. 

 Metode pengajaran ekspositori bertujuan memindahkan 

pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai kepada murid. Strategi 

pengajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pengajaran 

yang berorientasi kepada guru (teacher centered approach). Dikatakan 

demikian, sebab pada strategi ini guru memegang peran yang sangat 

dominan. Melalui strategi ini guru menyampaikan materi pengajaran 

secara terstruktur dengan harapan materi pelajaran yang disampaikan 

itu dapat dikuasai murid dengan baik. Fokus utama strategi ini adalah 

kemampuan akademik (academic achievement) murid.  bentuk strategi 

ekspositori adalah : 

o Menyusun program pengajaran, 

o Memberi informasi yang benar, 

o Pemberi fasilitas yang baik, 

o Pembimbing murid pada perolehan informasi yang benar, 

o Penilai prolehan informasi. 

 

2.2 Karakteristik Pengajaran Ekspositori 

Terdapat beberapa karakteristik metode ekspositori, 

diantaranya: 

1. Metode ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan 

materi pelajaran secara verbal, artinya bertutur secara lisan 

merupakan alat utama pada melakukan metode ini. Sering 

disebut dengan metode ceramah. 

2. Materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran 

yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep 

tertentu yang harus dihafal, sehinga tidak menuntut murid 



untuk bertutur ulang. 

3. Tujuan utama pengajaran adalah penguasaan materi pelajaran 

itu sendiri. Artinya, setelah proses pengajaran berakhir murid 

diharapkan dapat memahaminya secara benar dengan  dapat 

tidaknya mengungkapkan kembali materi yang sudah 

diuraikan. 

 

Metode ekspositori dapat dilakukan dengan cara yang tidak 

efektif jika kita tidak mengetahui bagaimana cara metode 

ekspositori dengan baik serta benar. Penulis akan kemukakan 

cara efektif menggunakan metode ekspositori, diantaranya:  

o Guru akan menyampaikan bahan-bahan baru serta kaitannya 

dengan yang akan serta harus dipelajari murid. 

o Murid mempunyai gaya metode intelektual tertentu, misalnya 

murid bisa mengingat bahan pelajaran, sehingga ia akan dapat 

mengungangkapkannya kembali saat diperlukan. 

o Jika bahan pelajaran yang akan diajarkan cocok untuk 

dipresentasikan, artinya dipansertag dari sifat serta jenis 

materi pelajaran memang materi itu hanya dapat dipahami 

oleh murid manakala disampaikan oleh guru, misalnya materi 

pelajaran hasil penelitian berupa data-data khusus. 

o Ingin membangkitkan keingintahuan murid tentang topik 

tertentu. 

o Guru mendemonstrasikan suatu teknik atau prosedur, 

biasanya merupakan suatu teknik atau prosedur tertentu untuk 

kegiatan praktik. 

o  Apabila seluruh murid memiliki tingkat kesulitan yang sama, 

guru perlu menjelaskan untuk seluruh murid. 

o Guru akan mengajar pada sekelompok murid yang rata-rata 

memiliki kemampuan rendah. 



o Jika ligkungan tidak mendukung untuk menggunakan strategi 

yang berpusat pada murid, misalnya tidak asertaya sarana 

serta prasarana yang dibutuhkan. 

o Jika tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan 

pendekatan yang berpusat pada murid. 

 

2.3 Prinsip Metode Pengajaran Ekspositori 

 Tidak ada satu metode pengajaran yang dianggap lebih baik 

dibandingkan dengan metode pengajaran yang lain. Baik tidaknya suatu 

strategi pengajaran bisa dilihat dari efektif tidaknya strategi tersebut pada 

mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Dengan demikian, 

pertimbangan pertama penggunaan metode pengajaran adalah tujuan apa 

yang harus dicapai. Pada penggunaan strategi pengajaran ekspositori 

terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap guru, 

antara lain : 

 

1. Berorientasi pada Tujuan 

Walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri 

utama pada strategi pengajaran ekspositori melalui metode ceramah, 

namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan 

pengajaran. Justru tujuan itulah yang harus menjadi pertimbangan 

utama pada penggunaan strategi ini. 

2. Prinsip Komunikasi 

Proses pengajaran dapat dikatakan sebagai proses 

komunikasi, yang menunjuk pada proses penyampaian pesan dari 

seseorang (guru) kepada seseorang atau sekelompok orang (murid). 

Pesan yang ingin disampaikan pada hal ini adalah materi pelajaran 

yang diorganisir serta disusun sesuai dengan tujuan tertentu yang 

ingin dicapai. 

3. Prinsip Kesiapan 



Murid dapat menerima informasi sebagai stimulus yang kita 

berikan, terlebih dahulu kita harus memosisikan mereka pada 

keadaan siap baik secara fisik maupun psikis untuk menerima 

pelajaran. 

4. Prinsip Berkelanjutan 

Proses pengajaran ekspositori harus dapat mendorong murid 

untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pengajaran 

bukan hanya berlangsung pada saat itu, akan tetapi juga untuk waktu 

selanjutnya. Ekspositori yang berhasil adalah manakala melalui 

proses penyampaian dapat membawa murid pada situasi 

ketidakseimbangan (disequilibrium), sehingga mendorong mereka 

untuk mencari serta menemukan, atau menambah wawasan melalui 

proses belajar mandiri. 

 

2.4 Prosedur Strategi Ekspositori 

Sebelum diuraikan tahapan penggunaan strategi ekspositori 

terlebih dahulu diuraikan beberapa hal yang harus dipahami oleh 

setiap guru yang akan menggunakan strategi ini, antara lain sebagai 

berikut : 

 

a. Rumuskan Tujuan yang Ingin Dicapai 

Merumuskan tujuan yang ingin dicapai merupakan 

langkah pertama yang harus dipersiapkan guru. Tujuan yang 

ingin dicapai sebaiknya dirumuskan pada bentuk tingkah laku 

yang spesifik serta berorientasi dari hasil belajar. Pengajaran 

dengan cara ceramah menyebabkan guru terlena dengan 

pembahasan yang dilakukan sehingga materi pelajaran melebar, 

tidak fokus pada permasalahan. Dengan rumusan tujuan yang 

jelas maka tujuan yang harus dicapai akan menjadi faktor yang 

mengikat bagi guru pada menyampaikan bahan pelajaran. 



 

b. Kuasai Materi dengan Baik 

Penguasaan materi dengan baik merupakan syarat mutlak 

penggunaan strategi ekspositori. Penguasaan materi yang 

sempurna akan membuat kepercayaan diri guru meningkat 

sehingga guru akan mudah mengelola kelas, ia akan bebeas 

bergerak, berani menatap murid, tidak takut dengan perilaku 

murid yang mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Agar 

guru dapat menguasai materi pelajaran maka yang dilakukan 

adalah: 

o Pelajari sumber belajar yang muktahir. 

o Persiapkan masalah-masalah yang mungkin muncul dengan 

cara menganalisis materi pelajaran dengan detail. 

o Buat garis besar materi yang disampaikan untuk memandu 

pada penyajian. 

 

c. Kenali Meserta serta Berbagai Hal yang dapat Mempengaruhi 

Proses Penyampaian 

Mengenali lapangan atau meserta merupakan hal penting 

pada persiapan. Pengenalan meserta yang baik memungkinkan 

guru untuk mengantisipasi kemungkinan yang mengganggu 

penyajian materi pelajaran. Hal-hal yang berhubungan dengan 

meserta yang harus dikenali adalah: 

o Latar belakang audiens/ murid yang akan menerima materi, 

misalnya kemampuan dasar, pengalaman belajar sesuai 

dengan materi, minat serta gaya belajar murid. 

o Kondisi ruangan. Keluasan sebuah ruangan, pencahayaan, 

posisi tempat duduk, kelengkapan ruangan. Pemahaman 

kondisi ruangan diperlukan untuk mengatur tempat duduk 

serta menempatkan media yang digunakan. 



 

2.5 Langkah-langkah Pelaksanaan Metode Ekspositori 

Ada beberapa langkah pada penerapan Metode ekspositori, 

adalah: 

 

1. Persiapan (Preparation) 

  Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan murid 

untuk menerima pelajaran. Pada strategi ekspositori, langkah persiapan 

merupakan langkah yang sangat penting.  

Beberapa hal yang harus dilakukan pada langkah persiapan di 

antaranya adalah: (1) memberikan sugesti yang positif serta hindari 

sugesti yang negative, (2) mulailah dengan mengemukakan tujuan 

yang harus dicapai, (3) bukalah file pada otak murid.  

Pada tahap persiapan, memiliki beberapa tujuan yang hendak 

dicapai pada melakukan persiapan, antara lain : 

o Mengajak murid keluar dari kondisi mental yang pasif, 

o Membangkitkan motivasi serta minat murid untuk belajar, 

o Merangsang serta menggugah rasa ingin tahu murid, 

o  Menciptakan suasana serta iklim pengajaran yang terbuka. 

 

2. Penyajian (Presentation) 

 Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran 

sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan, yang harus dipikirkan guru 

pada penyajian ini adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan 

mudah ditangkap serta dipahami oleh murid. Karena itu, ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan pada pelaksanaan langkah ini, adalah: (1) 

penggunaan bahasa, (2) intonasi suara, (3) menjaga kontak mata dengan 

murid, serta (4) menambahkan hiburan-hiburan yang menyegarkan. 

 

3. Korelasi (Correlation) 



 Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran 

dengan pengalaman murid atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan 

murid dapat menangkap keterkaitannya pada struktur pengetahuan yang 

telah dimilikinya. 

 

4. Menyimpulkan (Generalization) 

 Menyimpulkan adalah tahapan untuk memaham inti (core) dari 

materi pelajaran yang telah disajikan. 

 

5. Mengaplikasikan (Application) 

 Langkah aplikasi adalah langkah unjuk kemampuan murid setelah 

mereka menyimak penjelasan guru. Melalui langkah ini guru akan dapat 

mengumpulkan informasi tentang penguasaan serta pemahaman materi 

pelajaran oleh murid. Teknik yang biasa dilakukan pada langkah ini, di 

antaranya: (1) dengan membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah 

disajikan, (2) dengan memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran 

yang telah disajikan. 

 

2.6 Keunggulan serta Kekurangan Metode Ekspositori 

 Baik teori belajar ataupun metode pengajaran pastilah mempunyai 

keunggulan serta kelebihannya dibandingkan teori ataupun metode lainnya. 

Akan tetapi dibalik itu semua setiap metode pengajaran akan menghadapi 

serta mengalami beberapa kesulitan yang berdampak pada kelemahan 

metode tersebut. 

Keunggulan Metode Pengajaran Ekspositori, diantaranya : 

1. Guru bisa mengontrol urutan serta keluasan materi pengajaran, ia 

dapat mengetahui sampai sejauh mana murid menguasai bahan 

pelajaran yang disampaikan. 

2. Metode pengajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi 

pelajaran yang harus dikuasai murid cukup luas, sementara itu waktu 



yang dimiliki untuk belajar terbatas. 

3. Melalui strategi pengajaran ekspositori selain murid dapat 

mendengar melalui penuturan (kuliah) tentang suatu materi pelajaran, 

juga sekaligus murid bisa melihat atau mengobservasi (melalui 

pelaksanaan demonstrasi). 

4. Dapat digunakan untuk jumlah murid serta ukuran kelas yang besar.

  

 

Kelemahan Metode Pengajaran Ekspositori, diantaranya : 

1. Hanya mungkin dapat dilakukan terhadap murid yang memiliki 

kemampuan mendengar serta menyimak secara baik. Untuk murid 

yang tidak memiliki kemampuan seperti itu perlu digunakan strategi 

lain. 

2. Metode ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu 

baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, serta 

bakat, serta perbedaan gaya belajar. 

3. Sulit mengembangkan kemampuan murid pada hal kemampuan 

sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. 

4. Keberhasilan metode pengajaran ekspositori sangat tergantung 

kepada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, rasa 

percaya diri, semangat, antusiasme, motivasi, serta berbagai 

kemampuan seperti kemampuan bertutur (berkomunikasi), serta 

kemampuan mengelola kelas. Tanpa itu sudah dapat dipastikan 

proses pengajaran tidak mungkin berhasil. 

5. Kesempatan untuk mengontrol pemahaman murid akan materi 

pengajaran akan sangat terbatas. 

 

 Kesimpulan 

Metode pengajaran ekspositori adalah suatu metode pengajaran 

yang cara penyampaian materinya secara langsung oleh guru kepada 



murid dengan tujuan murid dapat menguasai materi secara optimal. 

Materi yang pelajaran yang disampaikan oleh guru pada metode 

pengajaran ekspositori biasanya materi pelajaran yang sudah jadi, 

seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal 

sehinga tidak menuntut murid untuk bertutur ulang. 

Beberapa prinsip pada metode ekspositori adalah: (1) berorientasi 

pada tujuan, (2) prinsip komunikasi, (3) prinsip kesiapan, serta (4) 

prinsip berkelanjutan. Selain prinsip pada pengajaran ekspositori ini 

terdapat prosedur strategi ekspositori adalah; (1) rumuskan tujuan yang 

ingin di capai, (2) kuasai materi dengan baik, (3) kenali meserta serta 

berbagai hal yang dapat mempengaruhi proses penyampaian. Pada 

metode pengajaran ekspositori juga terdapat beberapa langkah 

penerapannya, adalah: (1) persiapan, (2) penyajian, (3) korelasi, (4) 

menyimpulkan, serta (5) mengaplikasikan. 

 

Metode Pengajaran Peningkatan Kemampuan Beripikir 

Metode pengajaran merupakan sebuah perencanaan untuk mencapai 

suatu tujuan pengajaran tertentu. Sesertagkan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2005), berpikir adalah proses menggunakan akal budi 

untuk mempertimbangkan serta memutuskan sesuatu. Kemampuan 

berpikir memerlukan kemampuan mengingat serta memahami, oleh 

sebab itu kemampuan mengingat adalah bagian terpenting pada 

mengembangkan kemampuan berpikir. Pada metode pengajaran 

berpikir, pengetahuan tidak diperoleh sebagai transfer dari orang lain, 

akan tetapi pengetahuan diperoleh melalui interaksi murid dengan 

objek, fenomena, pengalaman, serta lingkungan yang ada. 

Kesimpulan yang didapatkan dari pengertian diatas bahwa metode 

pengajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah metode muridan 

yang mengutamakan interaksi dengan murid lainnya untuk mendapatkan 



pengetahuan. Pada metode ini materi pelajaran tidak disajikan begitu 

saja kepada murid, tetapi murid dibimbing untuk menemukan sendiri 

konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang dilakukan 

terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman murid. 

 Konstruktivisme adalah asas yang dipakai oleh metode muridan 

peningkatan kemampuan berpikir. Menurut Piaget (Sanjaya;2005) 

pengetahuan itu terbentuk bukan dari objek saja, tetapi bagaimana 

kemampuan individu sebagai subjek menangkap setiap objek yang 

diamati. Pengetahuan memang berasal dari luar, tetapi di bangun lagi 

oleh serta dari pada diri individu. Maka pada proses muridan tidak 

hanya sekedar memindahkan pengetahuan dari guru kepada seorang 

murid, tetapi pengetahuan diperoleh melalui interaksi mereka dengan 

objek, pengalaman serta lingkungan yang ada di sekitar mereka. 

Menurut aliran kontruktivisme pengetahuan tidak dapat ditrasnfer begitu 

saja kepada orang lain, tetapi harus diartikan sendiri oleh setiap 

individu. 
  

Karakteristik Metode muridan Peningkatan Kemampuan Beripikir. 

Karakteristik yang ada pada metode muridan peningkatan 

kemampuan berpikir adalah sebagai berikut : 

Proses muridan pada metode peningkatan kemampuan berpikir 

menekankan pada proses mental murid secara maksimal. 

Metode peningkatan kemampuan berpikir dibangun dengan berdialog 

serta proses tanya jawab secara terus-menerus. 

Metode peningkatan kemampuan berpikir adalah metode muridan 

yang menyandarkan kepada dua sisi yang sama pentingnya, adalah 

proses serta hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir, sesertagkan sisi hasil belajar 



diarahkan untuk mengkontruksi pengetahuan. 

 

Unsur-unsur pada Metode muridan Peningkatan Kemampuan 

Beripikir 

Sintakmatik (tahapan) 

Kegiatan Awal 

1) Tahap Orientasi 

Guru berusaha mengkondisikan murid agar siap untuk belajar 

dengan baik. Tahap orientasi dilakukan dengan dua tahap, 

adalah: 

Penjelasan tujuan yang harus dicapai baik tujuan yang 

berhubungan dengan penguasaan materi yang harus dicapai, 

maupun tujuan yang berhubungan dengan proses muridan 

atau kemampuan berpikir yang harus dimiliki oleh murid 

Penjelasan proses muridan yang harus dilakukan murid, 

adalah penjelasan tentang apa yang harus dilakukan murid 

pada setiap tahapan proses muridan. Pemahaman murid 

terhadap arah serta tujuan yang harus dicapai pada proses 

muridan sangat menentukan keberhasilan metode ini. 

Pemahaman yang baik akan membuat murid tahu kemana 

mereka akan dibawa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi 

belajar mereka.  

2) Tahap Pelacakan 

Tahap pelacakan adalah tahapan menyelidiki serta mencari 

tau pengalaman serta kemampuan dasar murid sesuai dengan 

tema. Melalui tahap inilah guru mengembangkan dialog serta 

tanya jawab untuk mengungkap pengalaman apa saja yang 



telah dimiliki murid yang dianggap relevan dengan tema yang 

akan dikaji. Dengan berbekal pemahaman itulah selanjutnya 

guru menentukan bagaimana ia harus mengembangkan dialog 

serta tanya jawab pada tahapan-tahapan selanjutnya. 
 

Kegiatan inti 

 1). Tahap Konfrontasi 

Tahap konfrontasi adalah tahapan penyajian masalah yang 

harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan serta 

pengalaman murid. Untuk merangsang peningkatan 

kemampuan murid pada tahapan ini guru dapat memberikan 

masalah-masalah yang dilematis yang memerlukan jawaban 

atau jalan keluar. masalah yang diberikan sesuai dengan tema 

atau topik itu tentu saja masalah yang sesuai dengan 

kemampuan dasar atau pengalaman murid seperti yang 

diperoleh pada tahap kedua. Pada tahap ini guru harus dapat 

mengembangkan dialog agar murid benar-benar memahami 

masalah yang harus dipecahkan sehingga bisa mendorong 

murid untuk berpikir. Oleh sebab itu, keberhasilan muridan 

pada tahap selanjutnya akan ditentukan oleh tahapan ini. 

2) Tahap Inkuiri 

Pada tahap inilah murid belajar berpikir yang sebenarnya. 

Melalui tahap inkuiri, murid diajak untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, pada tahapan ini guru 

harus memberikan ruang serta kesempatan kepada murid 

untuk mengembangkan gagasan pada upaya pemecahan 

masalah. Melalui berbagai teknik bertanya guru harus dapat 

menumbuhkan keberanian murid agar mereka dapat 

menjelaskan, mengungkapkan fakta sesuai dengan 



pengalamannya, memberikan argumentasi yang meyakinkan, 

mengembangkan gagasan, serta lain sebagainya. 
  

Kegiatan akhir 

1) Tahap Akomodasi 

Tahap akomodasi adalah tahapan membentuk pengetahuan 

baru dengan cara menyimpulkan apa yang sudah dipelajari. 

Pada tahap ini murid dituntut untuk dapat menemukan kata-

kata kunci sesuai dengan topik atau tema muridan. Pada tahap 

ini melalui dialog, guru membimbing agar murid dapat 

menyimpulkan apa yang mereka temukan serta mereka 

pahami sekitar topik yang dipermasalahkan. Tahap akomodasi 

bisa juga dikatakan sebagai tahap pemantapan hasil belajar, 

sebab pada tahap ini murid diarahkan untuk mampu 

mengungkapkan kembali pembahasan yang dianggap penting 

pada proses muridan.  

2) Tahap Treatment 

Tahapan dimana guru mengadakan perbaikan pada murid 

yang belum bisa memberikan kesimpulan hasil kegiatan 

inkuiri 

3) Tahap Transfer 

Tahap transfer adalah tahapan penyajian masalah baru yang 

sepaserta dengan masalah yang disajikan. Pada tahap ini guru 

memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan topik 

pembahasan. 
  

Sistem Sosial 



Sistem sosial yang terjadi adalah suasana muridan yang 

bersifat terbuka serta fleksibel sehingga bebas untuk 

berinteraksi pada lingkungan yang responsif, yang mudah 

untuk memusatkan perhatian serta kondisi yang bebas dari 

tekanan sehingga memungkinkan murid untuk berdiskusi. 
 

Prinsip Reaksi 

Proses muridan metode ini menekankan pada proses mental 

murid secara maksimal. Setiap kegiatan belajar disebabkan 

tidak hanya peristiwa hubungan stimulus - respon saja, tetapi 

juga disebabkan karena asertaya dorongan mental yang diatur 

oleh otaknya sendiri. 
 

Sistem Pendukung 

Tersedianya sarana serta prasarana yang dibutuhkan,  

misalnya berupa buku-buku pelajaran serta media yang 

lengkap sesuai dengan materi yang ada. 
 

Dampak Intruksional 

Metode peningkatan kemampuan berpikir dibangun pada 

berdialog serta proses tanya jawab secara terus-menerus. 

Proses muridan melalui dialog serta tanya jawab itu 

diarahkan untuk memperbaiki serta meningkatkan 

kemampuan berpikir murid, yang pada gilirannya 

kemampuan berpikir itu dapat membantu murid untuk 

mendapatkan pengetahuan. 
 

Dampak Pengiring 



Metode peningkatan kemampuan berpikir adalah metode 

muridan yang menyandarkan kepada dua sisi yang sama 

pentingnya, adalah sisi proses serta hasil belajar. Proses 

belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, 

sesertagkan sisi hasil belajar diarahkan untuk mengkontruksi 

pengetahuan atau penguasaan materi muridan baru 

 

Kelebihan serta Kekurangan Metode muridan Peningkatan 

Kemampuan Beripikir 

Kelebihan dari metode muridan meningkatan kemampuan berpikir ini, 

adalah : 

- Murid lebih siap menghadapi setiap contoh masalah yang disajikan oleh 

guru. 

- Prioritas muridan menekankan pada keterampilan murid 

- Murid bebas untuk mengeksplor kemampuannya. 

 

Sesertagkan kelemahan  ini, adalah : 

- Hanya sekolah yang sesuai dengan karakteristik Metode peningkatan 

kemampuan berpikir yang dapat melaksanakan metode strategi ini dengan 

baik 

- Kelemahan strategi ini bukan kelemahan dari metode muridan itu sendiri, 

tetapi karena faktor di luar metode muridan. Faktor tersebut berkenaan 

dengan kesiapan guru, murid serta kondisi murid. 

- Faktor waktu belajar yang tersedia tidak cukup dengan muridan metode 

peningkatan kemampuan berpikir yang membutuhkan waktu relatif banyak. 

- Murid yang memiliki kemampuan dibawah rata-rata sulit mengikuti 



strategi muridan peningkatan kemampuan berpikir ini. 

   

  

Metode muridan suggestopedia 

Latar Belakang  

Alat komunukasi yang paling penting serta paling banyak 

dipakai ialah bahasa. Kemampuan seseorang pada berbahasa  

bertujuan untuk memotivasi, menginterpretasi serta menyampaikan 

gagasan serta harapan dengan baik.  

muridan bahasa inggris sekarang ini dirasa perlu serta penting 

di mulai pada usia dini. Terutama pada era globalisasi saat ini, 

dimana bahasa inggris merupakan salah satu bahasa komunikasi 

internasional serta menuntut setiap individu untuk dapat berbahasa 

inggris dengan baik serta benar secara lisan serta tulisan.  

Anak-anak usia dini pada umumnya mengalami kesulitan 

untuk berbahasa inggris secara fasih. Untuk dapat bersaing dengan 

negara-negara lain, kualitas berbahasa inggris yang baik serta benar 

harus terus diupayakan untuk selalu ditingkatkan, terutama dimulai 

sejak dini. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka usaha yang 

dapat kita lakukan adalah dengan mengembangkan metode-metode 

muridan pada proses belajar mengajar. Metode muridan yang 

bervariasi dapat membantu guru pada penyampaian materi pelajaran.   

 Suggestopedia merupakan salah satu metode muridan yang 

dapat diterapakan pada muridan bahasa inggris. Metode muridan 

suggestopedia memiliki ciri penerapan menciptakan suasana sugestif 

pada penyajian bahan pelajaran. Tujuan dari metode muridan ini 

adalah untuk membuat murid santai (tidak tegang), yang 

memungkinkan mereka membuka hati mereka secara sadar untuk 

belajar bahasa dengan nyaman serta tidak tertekan.  



 

Sejarah Metode Suggestopedia 

Metode suggestopedia mulai dirintis pada musim panas tahun 

1975 di Bulgaria oleh sekelompok peminat bahasa di Institut 

Penelitian muridan mengenai pelajaran bahasa asing. Pada awal 

pertumbuhannya, suggestopedia hanya dicobakan di negara-negara 

Eropa Timur seperti Soviet, Rusia, Jerman Timur serta Hongaria.  

Metode ini pertama kali dikembangkan oleh George Lazanov, 

seorang psikiater serta pendidik asal Bulgaria, sehingga metode ini 

biasa juga disebut “The Lazanov Method”. Dinamakan 

suggestopedia karena dianggap sebagai aplikasi dari suggestology, 

adalah suatu penerapan dari sugesti ke pada ilmu mendidik.   

Di Bulgaria serta di Uni Soviet telah terdapat institusi yang 

mengembangkan metode ini seperti pada Intitute of Suggestology, 

juga di Amerika yang didirikan The Society of Suggestive - 

Accelarative Learning and Teaching oleh sekelompok peminat 

muridan bahasa asing yang dipimpin oleh Donald Scuhster, di Iowa 

State University.  
  

Pengertian Metode muridan Suggestipedia 

 Secara etimologi, Suggestopedia berasal dari kata suggestology, adalah ilmu 

tentang pengaruh-pengaruh nonrational serta/atau nonconscious pada 

manusia (Ricards, 1999: 142). Metode ini dikembangkan oleh Georgi 

Lozanov (1978), seorang ahli fisika serta psikoterapi dari Bulgaria. Oleh 

karena itu, suggestopedia juga dikenal dengan Metode Lozanov atau Belajar 

serta Mengajar Sugestif-Akseleratif (Suggestive-Accelerative Learning and 

Teaching). Lozanov percaya bahwa apabila diberikan kondisi yang tepat 

untuk belajar, maka otak manusia mampu memproses sejumlah banyak 

materi , diantaranya relaksasi serta pemberian kontrol serta otoritas pada 

guru. 



 Metode ini memiliki ciri adalah menciptakan suasana “sugestif”. Suatu 

contoh penerapannya menciptakan suasana adalah dengan cahaya yang 

lemah lembut, musik sayup-sayup, dekorasi-dekorasi ruangan yang ceria, 

tempat duduk yang menyenangkan serta teknik-teknik dramatik yang 

digunakan oleh guru pada penyajian bahan pelajaran. 

 Metode ini memiliki tujuan adalah untuk membuat para murid santai (tidak 

tegang), yang memungkinkan mereka membuka hati mereka secara sadar 

untuk belajar (bahasa) dengan nyaman serta tidak tertekan. Musik digunakan 

sebagai alat untuk membantu murid relaks serta menjadi panduan pada 

penyajian materi. 
 

Prinsip-prinsip muridan Suggestopedia 

Tujuan 

Mempelajari bahasa asing secara cepat untuk 

komunikasi sehari-hari dengan menggunakan kekuatan mental 

serta dengan mengatasi kendala-kendala psikologis. 

Peran Pengajar 

Pengajar memiliki kewenangan, mempercayai serta 

menghargai murid. Pengajar menghilangkan perasaan negatif 

murid serta kendala belajar, apabila pengajar berhasil, murid 

dapat bertindak spontan serta bebas. 

Proses Belajar Mengajar 

Murid belajar pada situasi santai. Mereka memakai 

identitas pada bahasa serta budaya yang dipelajari, 

menggunakan teks dialog yang disertai terjemahan serta 

catatan pada bahasa pertama. Setiap penyajian dialog disertai 

musik. Pada malam hari murid mengulangi pelajaran. Belajar 

dapat ditingkatkan dengan penyajian materi baru melalui 

drama, permainan, nyanyian serta tanya jawab. 
 



Interaksi: Murid serta Pengajar Serta Antar murid. Pengajar memulai 

interaksi serta murid menanggapi secara non-lisan atau dengan beberapa 

kata bahasa yang mereka pelajari. Kemudian murid memulai interaksi 

dengan murid lain di bawah pengarahan pengajar. 

Hubungan dengan Perasaan: Mementingkan perasaan, kepercayaan diri 

murid, serta mengurangi kendala psikologis yang dihadapinya. 

Pansertagan tentang Bahasa serta Budaya: Bahasa lisan berbeda dengan 

bahasa non-lisan serta kebudayaan mencakup kehidupan sehari-hari serta 

kesenian. 

Aspek Bahasa yang Ditekankan: Kosa kata serta gramatika eksplisit 

ditekankan dengan memusatkan pada penggunaannya secara komunikatif, 

bukan bentuk. Membaca serta menulis juga mendapat perhatian. 

Peranan Bahasa Pertama murid: Penerjemahan memperjelas makna dialog 

pengajar dapat menggunakan bahasa pertama pada tahap-tahap awal 

muridan. 

Sarana untuk Evaluasi: Perfomansi murid di kelas dievaluasi. Tidak ada tes, 

sebab tes dianggap merusakkan situasi santai. 

Tanggapan terhadap kesalahan murid: Kesalahan tidak segera dibetulkan, 

metode pengajar untuk membetulkan kesalahan diberikan pada akhir 

pelajaran. 
  

Teknik serta Komponen Metode muridan Suggestopedia 

 Suggestopedia menggunakan teknik memorization. Akan tetapi, perlu 

ditegaskan di sini bahwa memorisasi yang dimaksud bukanlah vocabulary 

memorization tetapi memorization of grammar rules (Richards, 1999). Jadi, 

murid tidak diarahkan untuk menghafal kosa kata serta membiasakan ujaran, 

tetapi murid diarahkan pada tindakan komunikasi. 

  Menurut Azhar Arsyad, pada dasarnya metode 

muridan suggestopedia dimaksudkan untuk membasmi sugesti atau 

pengaruh negatif yang tidak disadari bersemi pada diri anak didik 



serta untuk menghilangkan perasaan takut (fear) yang menurut para 

ahli sangat menghambat proses belajar seperti perasaan tidak mampu 

(feeling of incompotance), perasaan takut salah (ear of making 

mistakes) serta keprihatinan serta ketakutan akan sesuatu yang baru 

serta belum familiar (apprehension of that which is novel or 

unfamiliar).  

 Seperti yang telah dikemukakan, bahwa The Lazanov Method atau  

Suggestology menjadi landasan paling dasar dari  suggestopedia, yakni suatu 

konsep yang menggambarkan bahwa manusia bisa diarahkan untuk 

melakukan sesuatu yang kita kehendaki dengan cara memberi sugesti. Untuk 

itu, pikiran harus dibuat setenang mungkin, santai, terbuka serta rileks, 

sehingga bahan-bahan yang merangsang saraf penerima bisa dengan mudah 

diterima serta dipertahankan untuk jangka waktu yang lama. 

Menurut Lazanov, muridan suggestopedia harus memenuhi tiga kriteria yang 

diinginkan jika menginginkan hasil yang diharapkan, adalah : 1) prinsip 

penekanan yang kuat pada penikmatan serta penganggapan betapa 

mudahnya belajar itu, 2) prinsip perpaduan yang mutlak antara faktor-faktor 

sadar serta di bawah sadar murid, 3) prinsip interaksi yang familiar serta 

hidup (lively) antara murid yang memberi kesan yang menpada pada hati 

mereka. 

Menurut Richards (1999), ada enam komponen penting pada suggestopedia, 

adalah : 
 

1.     Otoritas (Authority) 

Lozanov percaya bahwa manusia akan lebih ingat serta 

terpengaruh dengan informasi yang diperoleh dari sumber yang 

memiliki otoritas. Asertaya guru yang dapat dipercaya 

kemampuannya sehingga membuat murid yakin serta percaya 

pada diri sendiri (self confidence). Stevick (1979:380), salah 

seorang pengagum metode ini menyatakan, kalau self confidence 



tercipta, maka rasa aman terpenuhi. Serta kalau rasa aman 

terpenuhi, maka murid akan terpancing untuk berani 

berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, pada 

suggestopedia guru harus memiliki otoritas yang tinggi. 

2.     Infantilization 

Infatilization adalah hubungan antara guru serta murid sebaiknya 

seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya. Bushman 

(1176:26) menjelaskan bahwa belajar seperti anak-anak 

melepaskan murid dari kungkungan belajar yang lebih intuitif. 

Suatu misal adalah asertaya penggunaan role-play serta nyanyian 

pada metode ini akan mengurangi rasa tertekan sehingga murid 

dapat belajar secara alamiah. Ilmu masuk tanpa disadari seperti 

apa yang dialami oleh seorang anak kecil. 

3.     Dual komunikasi (Double-planedness)  

Murid tidak hanya belajar dari instruksi yang diberikan oleh 

guru, tetapi juga dari lingkungan di mana instruksi itu diberikan. 

Komunikasi verbal serta nonverbal yang berupa rangsangan 

semangat dari keadaan ruangan serta dari kepribadian seorang 

guru. Misalkan murid duduk di kursi yang nyaman dengan tata 

ruang yang memberi semangat. Guru menghindari mimik yang 

menunjukkan ketidaksabaran, cemberut, sinis, kritik-kritik yang 

negatif, serta sebagainya. 

4.     Intonasi 

Intonasi adalah guru menyajikan materi pelajaran dengan tiga 

intonasi yang berlainan. Dari intonasi mirip orang berbisik 

dengan suara tenang serta lembut, intonasi yang normal biasa-

biasa sampai kepada nada suara keras dramatis. Hal ini bertujuan 

untuk mencegah kebosanan serta untuk mendramatisasi, 

mempengaruhi secara emosional, serta memberikan makna pada 

materi linguistik pada penyampaian materi. 



5.     Ritme (Rhythm) 

 Fungsi ritme di sini sama dengan fungsi intonasi yang telah 

disebutkan sebelumnya, adalah pelajaran membaca dilakukan 

dengan irama, berhenti sejenak di antara kata-kata serta rasa yang 

disesuaikan dengan napas irama dalam. Di sini murid diminta 

serta diajar untuk menarik napas selama dua detik, menahannya 

selama empat detik serta kemudian menghembuskannya selama 

dua detik. 

6.   Keadaan Pseuda-passive ( Concert Pseudo-Passiveness) 

Intonasi serta ritme disesuaikan dengan musik latarnya, sehingga 

dapat membantu murid bersikap tenang. Kondisi inilah yang 

penting pada muridan, karena murid tidak tegang serta 

kemampuan konsentrasi meningkat. 
 

Kelebihan serta Kekurangan Metode muridan Suggestopedia 

Kelebihan  

Memberikan ketenangan serta kenyamanan 

Menyenangkan 

Mempercepat proses muridan  

Memberikan penekanan pada perkembangan kecakapan berbahasa. 

Kelemahan  

Hanya dapat digunakan pada kelompok kecil  

Menjengkelkan serta menggelisahkan bagi orang tidak menyukai hayden 

serta penggubah lagu klasik lainnya 

Biaya yang tidak murah 

Belum ada ketentuan serta persiapan bagi tingkat menengah serta lanjutan 

Untuk pemahaman membaca serta menyimak terlalu terbatas 

Bahan masukan secara pedagogis dipersiapan terlalu bersifat eksklusif  

Ada beberapa yang harus dipertimbangkan oleh guru pada 

penerapan metode muridan ini adalah :  



Guru harus memahami tata cara bermain drama  

Guru memahami nilai-nilai pendidikan karakter 

Guru mampu mengontrol kondisi kelas 

Guru mampu memberikan sugesti kepada murid  

Guru harus memahami jalan cerita naskah darama yang 

dipentaskan murid beserta karakter tokoh-tokohnya 

Guru mampu mengontrol kapan ia harus masuk pada kerja 

kelompok. 
 

Kegiatan pada Metode muridan Suggestopedia  

  Ommagio (1986) menjelaskan bahwa rangkuman 

kegiatan KBM dengan metode Suggestopedia adalah sebagai berikut. 

1.     Diadakan tinjauan kembali atas bahan-bahan yang telah 

dipelajari sebelumnya, secara eksklusif pada bahasa baru. 

Permainan serta lakon pendek yang lucu seringkali digunakan 

dengan tujuan tertentu. Akan tetapi, praktek mekanistik tetap 

dihindari serta dijauhi. 

2. Bahan baru ditampilkan pada konteks dialog-dialog panjang, yang 

diperkenalkan atau dilanjutkan pada dua fase “konser”. Dialog-

dialog tersebut menggambarkan situasi-situasi pemakaian 

bahasa khas pada budaya sasaran. Dialog-dialog itu disusun 

sedemikian rupa sehingga mempunyai kesinambungan pada alur 

serta hubungan, pada plot serta konteks di seluruh pelajaran. 

Para tokoh pada dialog diberi nama yang  

bersajak serta memiliki berbagai macam pribadi serta profesi 

yang menarik hati. Pada fase aktivasi para murid dapat meniru  

peranan para tokoh ini bagi kegiatan latihan/praktek bahasa. Pada 

“ konser aktif”, para murid mendengarkan musik pada saat guru 

membacakan baris-baris dialog, biasanya pada satu waktu para 

murid mengikuti dengan menyimak pada buku. Selanjutnya 



dengan “konser pasif”, para murid menyimak pada pembacaan 

teks kembali oleh guru dengan nada yang bervariasi serta diiringi 

dengan musik yang sayup-sayup. Kedua fase ini dirancang 

dengan tujuan murid dapat menyerap bahan-bahan pelajaran baru 

pada tingkat sadar serta tingkat bawah sadar. 

3.      Fase aktivasi, fase ini mengikut sertakan peran murid serta 

kegiatan-kegiatan praktek untuk mengaplikasikan materi-materi 

yang telah dipelajari. 

Menurut Richards serta Rodgers kegiatan pengajaran bahasa 

dengan sugggestopedia terdiri atas tiga bagian. 

a.      Diadakan tinjauan kembali atau mengulang bahan pelajaran 

hari sebelumnya. Ini dilakukan pada bentuk percakapan, 

permainan, sketsa, cerita lucu, serta acting. Bila murid 

membuat kesalahan, ia diberikan penjelasan terkait 

kesalahannya akan tetapi, dengan nada yang mendorong ke 

arah positif. Pada bagian ini, praktik yang memerlukan 

mekanisme harus dihindari. 

b.      Bahan baru dapat disajikan pada konteks melalui dialog-dialog 

panjang serta caranya tidak jauh berbeda dengan cara yang 

tradisional; bahan-bahan disajikan, serta diperagakan, diikuti 

dengan keterangan kata-kata baru, serta tata bahasa. Dialog 

yang dipergunakan sebagai bahan pengajaran, harus relevan, 

riil, menarik, serta dipergunakan sesuai dengan isinya. 

c.       Séance adalah pertemuan yang tujuannya untuk reinforcement 

bahan baru pada taraf bawah sadar. Kegiatan séance ini terdiri 

dari dua macam, yang aktif serta yang pasif. Kegiatan ini 

berlangsung selama satu jam. 

Agar metode ini dapat diaplikasikan secara efektif, menurut 

Bancroft (1978) serta Krashen (1986), ada 3 unsur yang harus 

terpenuhi, adalah diantaranya sebagai berikut: 



1.    buatlah ruang kelas yang menarik atau atraktif (dengan cahaya 

lembut) serta suasana kelas yang menyenangkan; 

2.   guru yang berkepribadian dinamis yang mampu memerankan  

bahan serta dapat memberikan motivasi pada para murid untuk 

belajar; serta 

3.  para murid yang siap-siaga pada kesantaian. 

Biasanya, bahan pelajaran diberikan pada bentuk dialog yang 

sangat panjang. Dialog pada suggestopedia mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut: a) penekanan pada kosakata serta isi, b) dasar 

pembuatan dialog adalah keadaan atau peristiwa hidup yang yang 

benar-benar terjadi, c)sesuai secara emosional, d) sertakata-kata yang 

digaris bawahi dengan disertai transkripsi fonetis untuk 

pengucapannya. 

Metode ini meliputi suasana sugestif di tempat penerapannya, 

dengan cahaya yang lemah lembut, musik yang sayup-sayup, 

dekorasi ruangan yang ceria, tempat duduk yang menyenangkan, 

serta teknik-teknik dramatik yang digunakan oleh seorang guru pada 

penyajian bahan pengajaran. Secara keseluruhan, semua itu bertujuan 

untuk membuat para murid yang belajar menjadi santai, sehingga 

memungkinkan mereka untuk membuka hati serta pikiran pada saat 

pelajaran bahasa berlangsung, sehingga pelajaran tidak menjadi suatu 

beban yang perlu ditakuti. 

 

Tabel 1. 

Langkah-Langkah Pengajaran Berbasis Suggestopedia 

(Rambu-Rambu Penyusunan RPP serta Pelaksanaan  

Pengajaran Sugestopedia) 

 

SUGGESTOPEDIA SUGGESTOPEDIA 



ASLI ADAPTASI 

1.       Presentation 

A preparatory stage  

(anak dibantu untuk santai serta 

menuju frame positif) (mind 

and feeling) bahwa belajar akan 

dibuat  

lebih mudah & menyenangkan. 

2.       First Concert—“Active 

Concert” 

Presentasi aktif dari materi 

yang diajarkan, misal: 

membacakan teks drama yang 

disertai musik klasik. 

3.       Second Concert—

“Passive Review” 

Anak diajak santai dengan 

mendengarkan musik atau 

dengan teks yang dibacakan 

dengan sangat pelan. Musik 

yang dipilih mampu 

menghantarkan murid kepada 

kerja mental yang sangat baik 

agar mampu memahami materi 

pengajaran dengan lebih 

mudah.  

4.       Practice 

Dapat menggunakan permainan 

berupa puzzle,  

1. Persiapan 

Ice-breaking, motivasi, 

penjelasan secara sugestif, 

tujuan, serta metode. Secara 

fisik, kelas dibuat lebih 

berwarna, lebih segar. 

2. Konser awal 

Kegiatan menyimak materi 

langsung dari guru (media 

berbasis manusia), dari radio, 

dari rekaman, atau dari 

metode. Suara dibuat jelas, 

jeda pas, volume sesuai, serta 

suara bulat serta kuat. Musik 

terdengar secara samar. Anak-

anak diperbolehkan menyimak 

dengan perhatian 

menggunakan seluruh indera, 

boleh dengan memejamkan 

mata, atau boleh dengan 

membentuk peta konsep yang 

imajinatif. 

3. Konser akhir 

Kegiatan menyimak dilakukan 

kembali dengan muusik yang 

sedikit dikeraskan serta materi 

menyimak yang lebih sedikit. 

Anak berada pada posisi santai 



Untuk menguatkan serta 

mereview kembali apa yang 

sudah dipelajari. 

serta sangat dianjurkan 

menutup mata.  

4. Praktik 

Anak membuat mind-map, 

menjawab pertanyaan  dari 

hasil, atau menceritakan 

kembali, atau membuat ulasan 

terhadap bahan materi yang 

telah disimak. 

 

 

 

 

 

 

Pedoman Observasi pada penyusunan RPP 

 

KEGIATAN AKHIR 

 PADA 

SUGGESTOPEDIA 

DESKRIPSI INSTRUMEN 

Mind-Map Guru membuat peraturan diawal serta dijelaskan 

pada saat konser secara suggestif. 

Guru menyiapkan bahan simakan lalu membuat 

peta-konsep yang baku. 

Guru mengevaluasi peta konsep yang dibuat murid 

dengan suatu teknik tertentu, langsung guru atau 

kooperatif. 

Menjawab Pertanyaan Guru menyiapkan materi simakan lalu membuat 

pertanyaan dengan tingkat kognisi berjenjang. Tes 

dibuat pada bentuk yang objektif. 



Guru memberikan tes pada saat anak-anak selesai 

konser kedua. 

Guru memberikan nilai. 

Tes diujikan terlebih dahulu di kelas lain untuk 

kemudian dilakukan validitas serta uji reliabilitas. 

Tes menggunakan rumus tertentu. 

Menceritakan 

Kembali 

Guru menyiapkan bahan simakan lalu membuat 

poin-poin yang kemudian dikembangkan menjadi 

ringkasan serta poin penilaian. 

Guru meminta ahli untuk memvalidasi poin 

penilaian 

Guru mengujikan point serta ringkasannya kepada 

kelas lain 

Guru memberikan tugas kepada murid pada sesi 

praktik 

Guru menilai tugas yang dikerjakan murid dengan 

menggunakan instrumen yang dibuat. 

Membuat ulasan Guru menyiapkan bahan simakan lalu membuat 

contoh ulasan serta poin-poin penilaian. 

Guru meminta ahli untuk memvalidasi poin 

penilaian. 

Guru memberikan peraturan untu cara pembuatan 

ulasan saat konser kedua. 

Guru memberikan tugas membuat ulasan pada sesi 

praktik 

Guru menilai tugas murid dengan berpedoman pada 

ulasan guru serta poin-point penilaian. 

 

 

Kesimpulan  

Metode Pengajaran suggestopedia adalah metode pengajaran 

yang menekankan pada penciptaan suasana adalah dengan cara 



membuat suasana nyaman serta menyenangkan pada saat guru 

menyajikan materi pengajaran. Musik adalah salah satu alat yang 

dapat membantu murid merasa relaks serta juga menjadi panduan 

pada penyajian materi. Musik yang dimainkan adalah musik sayup-

sayup (musik klasik), pada teknik metode pengajaran suggestopedia 

murid tidak diarahkan untuk menghafal kosakata serta membiasakan 

ujaran tetapi diarahkan pada tindakan yang komunikatif.   

Pengajaran suggestopedia, walaupun terdengar 

menyenangkan serta membawa suasana baru di pada atmosfer 

pengajaran, namun metode pengajaran ini belum dapat diterapkan 

pada setiap tingkat pendidikan, serta juga belum dapat diterapkan di 

semua subjek pengajaran. Penulis belum mengetahui apakah nanti 

akan ada perubahan revolusioner mengenai citra pengajaran 

suggestopedia, sehingga metode ini dapat diterapkan di semua 

tingkat pendidikan serta semua mata pelajaran. Namun bagi guru 

yang mengajar mata pelajaran umum, serta memiliki target audiens 

anak-anak, sebaiknya lebih hati-hati pada memilih subjek pengajaran 

yang akan disampaikan dengan menggunakan metode suggestopedia 

ini.  

Begitu juga halnya dengan guru yang telah memiliki materi 

serta target yang pas dengan metode ini, sebaiknya guru perlu 

memperhatikan unsur-unsur yang menunjang metode ini, agar 

berdampak maksimal seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, sehingga pengajaran berjalan efektif, efisien, 

menyenangkan, serta bermakna bagi murid.  

 

 

Metode pengajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). 



Ketika kita membicarakan tentang pendidikan, kita merasa seolah-

olah kita sesertag membicarakan permasalahan yang kompleks serta 

sangat luas. Mulai dari masalah murid, pendidik/guru, manajemen 

pendidikan, kurikulum, fasilitas, proses belajar mengajar, serta lain 

sebagainya. Salah satu masalah yang banyak dihadapi pada dunia 

pendidikan kita adalah lemahnya kualitas proses pengajaran yang 

dilaksanakan guru di sekolah. Pada proses pengajaran di pada kelas 

misalnya hanya diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal 

informasi, dimana otak anak hanya ditekankan kepada mengingat serta 

menimbun berbagai informasi, tanpa memberikan pemahaman kepada 

anak untuk memnghubungkan informasi yang diingatnya terhadap 

kehidupan sehari-hari.  

Dewasa ini, ada kecenderungan untuk kembali pada pemikiran 

pengajaran lebih baik jika lingkungan yang digunakan untuk sebagai 

proses diciptakan secara alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak 

mengalami apa yang dipelajarinya, ketimbang hanya sekedar mengetahui 

isi dari pengajaran. Pengajaran yang berorientasi pada penguasaan 

materi, terbukti berhasil pada kompetisi menggingat jangka pendek, 

meskipun gagal pada membekali anak untuk memecahkan persoalan 

kehidupan jangka panjang.  

Dengan asertaya pemikiran – pemikiran di atas, maka guru di minta 

untuk bertanggung jawab menciptakan pengajaran yang baru, yang 

bermutu, serta berkualitas. Salah satu strategi yang dapat dipergunakan 

guru untuk memperbaiki mutu serta kualitas proses pengajaran adalah 

dengan menerapkan strategi pengajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL). Oleh karena itu pada makalh ini, penulis akan 

membahas Pengajaran Kontekstual. 

 

 

PENGERTIAN METODE PENGAJARAN KONTEKSUAL ( CTL ) 



Proses pengajaran kontekstual beraksentuasi pada pemrosesan 

informasi, idnividualisasi, serta interkasi sosial. Pemrosesan informasi 

menyatakan bahwa murid mengolah informasi, memonitornya, serta 

menyusun strategi berkaitan dengan informasi tersebut. Inti dari 

pemrosesan informasi adalah proses memori serta berpikir. 

Menurut Susdiyanto, Saat, serta Ahmad (2009: 27), pengajaran 

kontekstual adalah proses pengajaran yang bertolak dari proses 

pengaktifan pengetahuan yang sudah ada, pada arti bahwa apa yang akan 

dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari, sehingga 

pengetahuan yang akan diperoleh murid adalah pengetahuan yang utuh 

yang memiliki keterkaitan satu sama lain. 

Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan proses 

pengajaran yang holistic. Serta bertujuan membantu murid agar mampu 

memahami makna materi yang diajarkan dengan menghubungkan 

kepada konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, social, 

serta kultural). Sehingga, murid memiliki pengetahuan/ketrampilan yang 

dinamis serta fleksibel untuk secara aktif membangun sendiri  

pemahamannya. 

Senada dengan itu, Sumiati serta Asra (2009: 14) mengemukakan 

pengajaran kontekstual merupakan upaya guru untuk membantu murid 

memahami relevansi materi pengajaran yang dipelajarinya, yakni dengan 

melakukan suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada 

murid untuk mengaplikasikan apa yang dipelajarinya di kelas. 

Selanjutnya, pengajaran kontekstual hanya terfokus pada perkembangan 

ilmu, pemahaman, keterampilan murid, serta juga pemahaman 

kontekstual murid tentang hubungan mata pelajaran yang dipelajarinya 

terhadap kehidupan nyata. Pengajaran akan bermakna jika guru lebih 

menekankan agar murid mengerti hubungan isi pelajaran dengan 

kehidupan yang terjadi pada kebanyakan manusia.  



Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa pengajaran 

kontekstual lebih mengutamakan pengetahuan serta pengalaman atau 

dunia nyata, berpikir tingkat tinggi, berpusat pada murid, murid aktif, 

kritis, kreatif, memecahkan masalah, murid belajar dengan cara 

menyenangkan, mengasyikkan, tidak membosankan, serta menggunakan 

berbagai sumber belajar. 

 

A. PRINSIP PENGAJARAN KONTEKSTUAL 

Pengajaran kontekstual memiliki beberapa prinsip dasar. Adapun 

prinsip-prinsip pada pengajaran kontekstual menurut Suprijono (2011: 

80-81) adalah sebagai berikut: 

1. Pertama: saling ketergantungan, artinya prinsip ketergantungan 

merumuskan bahwa kehidupan ini merupakan suatu sistem. 

Lingkungan belajar merupakan sistem yang mengitegrasikan 

berbagai komponen pengajaran serta komponen tersebut saling 

mempengaruhi secara fungsional.  

2. Kedua: diferensiasi, yakni merujuk pada entitas-entitas yang 

beraneka ragam dari realitas kehidupan di sekitar murid. 

Keanekaragaman mendorong berpikir kritis murid untuk menemukan 

hubungan di antara entitas-entitas yang beraneka ragam itu. Murid 

dapat memahami makna bahwa perbedaan itu rahmat.  

3. Ketiga: pengaturan diri, artinya prinsip ini mendorong pentingnya 

murid mengeluarkan seluruh potensi yang dimilikinya. Ketika murid 

menghubungkan materi akademik dengan konteks keadaan pribadi 

mereka, murid terlibat pada kegiatan yang mengandung prinsip 

pengaturan diri. 

Selanjutnya, Sumiati serta Asra (2009: 18) menjelaskan secara rinci 

prinsip pengajaran kontekstual sebagai berikut:  

1. Menekankan pada pemecaham masalah 



2. Mengenal kegiatan mengajar terjadi pada berbagai konteks seperti 

rumah, masyarakat, serta tempat kerja 

3. Mengajar murid untuk memantau serta mengarahkan belajarnya 

sehingga menjadi pembelajar yang aktif serta terkendali 

4. Menekankan pengajaran pada konteks kehidupan murid 

5. Mendorong murid belajar satu dengan lainnya serta belajar bersama-

sama 

6. menggunakan penilaian otentik. 

Lain halnya dengan Nurhadi, ia mengemukakan prinsip-prinsip 

pembelajara kontekstual yang perlu diperhatikan guru, yakni 

1. Merencanakan pengajaran sesuai dengan kewajaran mental sosial 

2. Membentuk kelompok yang saling bergantung 

3. Menyediakan lingkungan yang mendukung pengajaran yang mandiri 

4. Mempertimbangkan keragaman murid 

5. Mempertimbangkan multi intelegensi murid 

6. Menggunakan teknik-teknik bertanya untuk meningkatkan 

pengajaran murid, perkembangan masalah, serta ketrampilan berpikir 

tingkat tinggi 

7. Menerapkan penilaian autentik  

 

 Dari prinsip-prinsip yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan 

bahwa pengajaran kontekstual berupaya membantu murid agar mampu 

menguasai tiga ha, yakni diantaranya: 

1) pengetahuan, adalah apa yang ada pada pikirannya membentuk 

konsep, batasan teori, serta fakta 

2) Kompetensi atau keterampilan, adalah kemampuan yang dimuliki, 

untuk sesuatu yang bisa dilakukan 

3) Pemahaman kontekstual, adalah mengetahui waktu serta cara yang 

tepat pada menggunakan pengetahuan serta keahliannya di 

kehidupan nyata. 



  

B. KOMPONEN- KOMPONEN PENGAJARAN KONTEKSTUAL 

Pada pengajaran kontekstual, ada beberapa komponen utama 

pengajaran efektif. Komponen-komponen itu merupakan sesuatu yang 

tak terpisahkan pada pengajaran kontekstul (Nurhadi pada Sagala, 2009: 

88-91; Suprijono, 2011: 85). Komponen – komponen tersebut ialah :  

  

1. Konstruktivisme, adalah mengembangkan pemikiran murid agar 

belajar dapat lebih bermakna adalah dengan cara bekerja sendiri, 

menemukan sendiri, serta membangun sendiri pengetahuan atau 

keterampilan barunya. Sumiati serta Asra (2009: 15) mengemukakan 

lima elemen belajar konstruktivisme, adalah:  

- Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activiating knowledge) 

- Perolehan pengetahuan baru (acquiring knowledge) 

- Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge) 

- Mempraktekkan pengetahuan (applyng knowledge), serta 

- Melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan 

tersebut (reflecting knowledge). 

 

2. Bertanya, yakni mengembangkan rasa ingin tahu dengan bertanya. 

Melalui proses bertanya, murid dapat menjadi pemikir yang handal 

serta mandiri. Pada sebuah pengajaran yang produktif, kegiatan 

bertanya berguna untuk: (a) menggali informasi, baik administrasi 

maupun akademik; (b) mengecek pemahaman murid; (c) 

membangkitkan respon pada murid; (d) mengetahui sejauh mana 

keingintahuan murid; (e) mengetahui hal-hala yang sudah diketahui 

murid; (f) memfokuskan pengetahuan murid pada sesuatu yang 

dikehendaki guru; (g) membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan 

dari murid; serta (h) menyegarkan kembali pengetahuan murid. 

(Sagala, 2009: 88). 



3. Menemukan, merupakan bagian inti dari pengajaran kontekstual. 

Adalah Pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh murid 

diharapkan bukan hanya dihasilkan dari megingat seperangkat fakta-

fakta saja, melainkan juga hasil dari menemukan sendiri. 

4. Masyarakat belajar, adalah menciptakan masyarakat belajar pada 

suatu kelompok 

5. Hasil belajar diperoleh dari saling berbagi antar teman, antar 

kelompok, serta antara yang tahu ke yang belum tahu. 

6. Permetodean, menghadirkan metode sebagai contoh pengajaran. 

Dengan asertaya metode, murid akan lebih mudah meniru apa yang 

telah dicontohkan. Pemetode tidak hanya guru atau murid tetapi 

orang lain yang lebih mahir dapat pula bertindak sebagai metode. 

7. Refleksi, dilakukan pada akhir pengajaran. Refleksi merupakan 

upaya untuk melihat kembali, mengorganisir kembali, menganalisis 

kembali, mengklarifikasi kembali, serta mengevaluasi kembali hal-

hal yang telah dipelajari. 

8. Penilaian sebenarnya, adalah upaya mengumpulkan berbagai data 

yang bisa memberikan gambaran terhadap perkembangan belajar 

murid. Data dikumpulkan dari kegiatan nyata yang dikerjakan murid 

pada saat melakukan pengajaran. Hal-hal yang bisa digunakan 

sebagai dasar menilai prestasi murid adalah proyek/kegiatan serta 

laporannya, PR, kuis, karya murid, presentasi atau penampilan 

murid, demonstrasi, laporan, jurnal, hasil tes tulis, serta karya tulis 

(Riyanto, 2010: 176). 

 

C. KARAKTERISTIK PENGAJARAN KONTEKSTUAL 

Karakeristik pengajaran kontekstual diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengajaran dilaksanakan pada konteks autentik, adalah pengajaran 

yang diarahkan pada tercapainya keterampilan pada konteks 



kehidupan nyata atau pengajaran yang dilaksanakan pada lingkungan 

yang alamiah (learning in real life setting) 

2. Pengajaran memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat 

mengerjakan tugas-tugas yang bermakna (meaningful learnig) 

3. Pengajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman yang 

bermakna kepada murid (learning by doing) 

4. Pengajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, serta 

saling mengoreksi antarteman (learning in a group) 

5. Pengajaran memberikan kesempatan kepada murid untuk  

menciptakan rasa kebersamaan, kerjasama, serta saling memahami 

antara satu dengan yang lain secara menpada (learning to know each 

other deeply) 

6. Pengajaran dilaksanakan secara aktif,  kreatif, produktif, serta 

mementingkan kerjasama (learning to ask, to inquiry, to work 

together) 

7. Pengajaran dilaksanakan pada situasi yang menyenangkan (learning 

as an enjoy activity). 

8. Pengajaran yang kontekstual adalah proses belajar pada rangka 

memperoleh serta menambah pengetahuan baru. 

9. Melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. 

 

D. PENERAPAN PENGAJARAN KONTEKSTUAL  

Sebuah kelas dikatakan menggunakan pendekatan pengajaran 

kontekstual jika menerapkan komponen utama pengajaran efektif seperti 

yang diuraikan di muka. Oleh karena itu, seorang guru perlu mengetahui 

serta memahami penerapan pembelajara kontekstual itu sendiri. Sagala 

(2009: 92) serta Riyanto (2010: 168-169) menguraikan langkah-langkah 

penerapan pengajaran kontekstual sebagai berikut:  



1. Pengajaran berbasis masalah: Dengan memunculkan problem 

yang dihadapi bersama,murid ditantang untuk berfikir kritis 

untuk memecahkan. 

2. Menggunakan konteks yang beragam : Pada CTL guru 

membermaknakan pusparagam konteks sehingga makna 

yang diperoleh murid menjadi berkualitas. 

3. Mempertimbangkan kebhinekaan murid: Guru mengayomi 

individu serta menyakini bahwa perbedaan individual serta 

social seyogianya  dibermaknakan menjadi mesin penggerak 

untuk belajar  saling menghormati serta toleransi untuk 

mewujudkan ketrampilan interpersonal. 

4. Memberdayakan murid untuk belajar sendiri: Pendidikan 

formal merupakan wadah bagi murid untuk menguasai cara 

belajar untuk belajar mandiri dikemudian hari. 

5. Belajar melalui kolaborasi: Pada setiap kolaborasi selalu ada 

murid yang menonjol dibandingkan dengan koleganya serta 

murid ini dapat dijadikan sebagai fasilitator pada 

kelompoknya. 

6. Menggunakan penelitian autentik: Penilaian autentik 

menunjukkan bahwa belajar telah berlangsung secara 

terpadu serta konstektual serta memberi kesempatan pada 

murid untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. 

7. Mengejar standar tinggi: Setiap sekolah seyogianya 

menentukan kompetensi kelulusan dari waktu kewaktu terus 

ditingkatkan  serta setiap sekolah hendaknya melakukan 

Benchmarking dengan melakukan study banding keberbagai 

sekolah serta luar negeri. 

  



Di sisi lain, berdasarkan Center for Occupational Research and 

Development (CORD), penerapan strategi pengajaran kontekstual 

digambarkan sebagai berikut: 

1. Relating, belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan 

nyata. Konteks merupakan kerangka kerja yang dirancang guru untuk 

membantu murid agar yang dipelajari bermakna 

2. Experiencing, belajar adalah kegiatan “mengalami”, murid berproses 

secara aktif dengan hal yang dipelajari serta berupaya melakukan 

eksplorasi terhadap hal yang dikaji, berusaha menemukan serta 

menciptakan hal baru dari apa yang dipelajarinya 

3. Applying, belajar menekankan pada proses pendemonstrasian 

pengetahuan yang dimiliki pada kenteks serta pemanfaatannya 

4. Cooperating, belajar merupakan proses kolaboratif serta kooperatif 

melalui belajar berkelompok, komunikasi interpersonal, atau 

hubungan intersubjektif 

5. Transferring, belajar menekankan pada terwujudnya kemampuan 

memanfaatkan pengetahuan pada situasi atau konteks baru 

(Suprijono, 2011: 84). Ciri kelas yang menggunakan pendekatan 

konstektual : 

a. Pengalaman nyata 

b. Kerja sama, saling menunjang 

c. Gembira, belajar dengan bergairah 

d. Pengajaran terintegrasi 

e. Menggunakan berbagai sumber 

f. Murid aktif serta kritis 

g. Menyenangkan, tidak membosankan 

h. Sharing dengan teman 

i. Guru kreatif 



E. KELEBIHAN SERTA KEKURANGAN PENGAJARAN 

KONTEKSTUAL 

Suatu pendekatan pasti memiliki kelebihan serta kekurangan, 

untuk pengajaran kontektual sendiri, juga memiliki kelebihan serta 

kekurangan. Oleh karena  itu, dibawah ini akan dijelaskan kelebihan 

serta kekurangan pengajaran kontekstual: 

1. Kelebihan Metode Pengajaran Kontekstual 

a. Memberikan kesempatan pada murid, untuk dapat  terus maju 

sesuai potensi yang dimiliki sisiwa, sehingga murid terlibat aktif 

pada proses belajar mengajar. 

b. Murid dapat berfikir kritis serta kreatif pada mengumpulkan data, 

memahami suatu isu serta memecahkan masalah  

c. Menyadarkan murid tentang apa yang mereka pelajari. 

d. Memilih  informasi berdasarkan kebutuhan murid  

e. Pengajaran dilakukan dengan cara menyenangkan serta tidak 

membosankan. 

f. Membantu siwa bekerja dengan efektif pada kelompok. 

g. Terbentuk sikap kerja sama yang baik antar individu maupun 

kelompok. 

 

2. Kelemahan Dari Metode Pengajaran Kontekstual 

a. Pada pemilihan informasi atau materi  dikelas didasarkan pada 

kebutuhan  murid.  Padahal pada kenyataannya  tingkat 

kemampuan murid berbeda-beda, sehinnga hal tersebut akan 

menyulitkan guru pada menentukan materi pelajaran karena 

tingkat pencapaian murid yang tidak sama. 

b. Tidak efisien, karena membutuhkan waktu yang relatif lebih lama 

pada proses belajar mengajar. 



c. Pada proses pengajaran dengan metode pengajaran kontekstual 

akan nampak jelas antara murid yang memiliki kemampuan 

tinggi serta murid yang memiliki kemampuan kurang, yang 

kemudian akan menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi murid 

yang kurang kemampuannya. 

d. Pada metode pengajaran kontekstual murid harus aktif serta 

berusaha dengan kemampuannya sendiri agar dapat dengan baik 

mengikuti setiap pengajaran dengan metode ini. Jika hal tersebut 

tidak dilakukan murid akan kesulitan serta tertinggal oleh murid 

lain yang dapat mengikuti metode pengajaran kontekstual ini 

dengan lancar. 

e. Pada kenyataannya tidak semua murid dapat dengan mudah 

menyesuaikan diri serta mengembangkan kemampuan yang 

dimiliki dengan penggunaan metode pengajaran kontekstual ini. 

f. Metode pengajaran kontekstual ini lebih mengembangkan 

keterampilan serta kemampuan soft skill daripada kemampuan 

intelektualnya. Seorang murid yang memiliki kemampuan 

intelektual tinggi tetapi sulit untuk mengapresiasikan dirinya 

pada bentuk lisan maka akan mengalami kesulitan. Sebaliknya 

walaupun murid itu memiliki kemampuan intelektual yang biasa 

saja tetapi semangat pada mengapresiakan dirinya itu tinggi 

makan anak tersebut akan mudah pada menjalankan metode 

pengajaran kontekstual ini. 

g. Tidak semua pengetahuan yang diberikan akan sampai secara 

sama serta rata kepada setiap murid, kemampuan setiap murid 

berbeda maka pengetahuan yang didapat oleh setiap murid juga 

akan berbeda-beda. 

h. Pada proses pengajaran murid dituntut untuk lebih aktif serta 

berusaha sendiri, seperti pada proses mencari informasi 

menemukan fakta, serta mendapat pengetahuan-pengetahuan 



yang baru dilapangan. Jadi peran guru tidak nampak terlalu 

penting lagi karena pada metode pengajaran kontekstual ini peran 

guru hanya sebagai pengarah serta pembimbing. 

KESIMPULAN 

Pengajaran kontekstual merupakan pengajaran yang mengutamakan 

pada pengetahuan serta pengalaman atau dunia nyata, berpikir tingkat 

tinggi, berpusat pada murid, murid aktif, kritis, kreatif, memecahkan 

masalah, murid belajar menyenangkan, mengasyikkan, tidak 

membosankan, serta menggunakan berbagai sumber belajar. 

Untuk menerapkan pengajaran kontekstual, guru diharapkan untuk 

memperhatikan langkah-langkah penerapan pengajaran kontekstual 

sebagai berikut:  

1. Pengajaran berbasis masalah 

2. Menggunakan konteks yang beragam  

3. Mempertimbangkan kebhinekaan murid 

4. Memberdayakan murid untuk belajar sendiri 

5. Belajar melalui kolaborasi 

6. Menggunakan penelitian autentik 

7. Mengejar standar tinggi 

 

Metode Pengajaran Pakem 

Pengajaran merupakan salah satu unsur penentu baik tidaknya 

lulusan yang dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan. Pengajaran 

ibarat jantung dari proses pendidikan. Pengajaran yang baik cenderung 

menghasilkan lulusan dengan hasil belajar yang baik pula. Demikian 

pula sebaliknya. Tetapi dilihat dari hasil belajar pendidikan di 

Indonesia masih dipansertag kurang baik. Hal itu terlihat dari berbagi 

aspek sepeti kurikulum serta alat penunjung pengajaran baik itu 

pengajar maupun alat belajar. Sebagian besar murid belum mampu 



mencapai potensi ideal yang dimilikinya. Oleh karena itu, perlu ada 

perubahan proses pengajaran kearah yang lebih baik dari kebiasaan 

yang sudah berlangsung selama ini.  

 

Pengajaran yang saat ini dikembangkan serta banyak 

dikenalkan ke seluruh pelosok tanah air adalah Pengajaran Aktif, 

Kreatif, Efektif, serta Menyenangkan atau disingkat dengan PAKEM. 

Disebut demikian karena pengajaran ini dirancang agar mengaktifkan 

anak, mengembangkan kreativitas sehingga efektif namun tetap 

menyenangkan. Unit ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

tentang apa, mengapa, serta bagaimana PAKEM tersebut, serta 

prosedur atau langkah-langkah Fasilitatoran yang bisa dilakukan. 

Dengan membaca serta mengikuti proses-proses Fasilitatoran yang 

telah dirancang pada unit ini, para peserta Fasilitatoran diharapkan 

dapat mengenal apa, mengapa, serta bagaimana PAKEM tersebut, 

serta pada akhirnya diharapkan peserta Fasilitatoran dapat menerapkan 

di kelasnya masing-masing. Unsertag-unsertag RI No. 20 PASAL 40, 

AYAT (2) tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi : 

Guru serta tenaga kependidikan berkewajiban :  

1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis serta dialogis 

2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan 

mutu pendidikan; serta 

3. Memberi telaserta serta menjaga nama baik lembaga, profesi 

serta kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan 

kepasertaya.  

 

Sementara itu pada Peraturan Pemerintah No. 19 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, pasal 19, ayat (1) dinyatakan bahwa: 



Proses pengajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi murid 

untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang gerak yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas serta kemandirian sesuai dengan bakat, minat 

serta perkembangan fisik serta psikologi murid.  

 

Amanat perunsertag-unsertagan mengenai penyelenggaraan 

pendidikan tersebut sering kita dengar dengan istilah PAKEM 

(Pengajaran Aktif, Kreatif, Efektif, serta Menyenangkan). Pelaksanaan 

amanat perunsertag-unsertagan tersebut harus dimulai dari dirubahnya 

paradigama guru mengenai proses mengajar murid harus 

membelajarkan murid. Di pada PAKEM terdapat hakikat serta 

berbagai strategi/metode pengajaran yang berorientasi pada PAKEM, 

yang tentunya harus dipahami oleh guru selaku pengajar yang nantinya 

akan langsung diaplikasikan pada proses pengajaran. Beberapa orang 

memansertag bahwa Pengajaran Aktif, Kreatif, Efektif, serta 

Menyenangkan (PAKEM) sama dengan kerja kelompok. Mengapa 

bisa dikatakan demikian? Jika pada suatu kelas sesertag berlangsung 

pengajaran serta di sana murid tetap duduk serta hanya memperhatikan 

guru, semua menghadap ke depan, duduk berdua dengan satu bangku, 

serta hanya berkomunikasi satu arah, maka dapat dikatakan kelas 

tersebut tidak PAKEM. Sebaliknya, jika di suatu kelas murid sesertag 

duduk bersama membuat suatu kelompok, murid bertanya serta guru 

menjelaskan, maka dengan mudah kita mengatakan kelas itu PAKEM.  

 

Tertapi jika dilihat dengan seksama bisa jadi mereka hanya 

duduk pada kelompok serta tidak semua murid aktif bekerja. 

Seharusnya menilai PAKEM tidak hanya dari satu sudut pansertag, 

suatu pengajaran tidak cukup hanya dengan melihat posisi tempat 

duduk murid, tetapi harus diperhatikan pula intensitas keterlibatan 

 



murid pada belajar, seperti halnya apa saja kegiatan belajar yang 

dilakukan murid, bagaimana murid berdiskusi, serta pastikan semua 

murid ikut berperan aktif . Pelaksanaan PAKEM sebenarnya 

memberikan kesempatan serta peluang bagi guru untuk memberi 

pelajaran beberapa keterampilan hidup atau kecakapan hidup. Maksud 

dari keterampilan hidup atau kecakapan hidup adalah kemampuan 

serta keberanian untuk menghadapi problema kehidupan, kemudian 

secara aktif serta kreatif, mencari serta menemukan solusi untuk 

mengatasinya. 

 

Praktek Pelaksanaan PAKEM dimulai dari belajar kelompok 

yang benar misalnya, murid belajar salah satu kecakapan hidup adalah 

berkomunikasi serta bekerja sama pada tim. Melalui bentuk-bentuk 

tugas yang menantang, murid bisa membangun kemampuan mencari 

serta mengolah informasi, mengambil keputusan, serta memecahkan 

masalah. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk memaparkan 

mengenai metode pengajaran PAKEM lebih mendetail. 

 

Metode Pengajaran menarik bagi murid dewasa ini, dikenal 

dengan nama PAKEM (pengajaran aktif, kreatif, efektif serta 

menyenangkan). Disebut demikian, karena pengajaran ini dirancang 

agar mengaktifkan murid pada proses belajar, mengembangkan 

kreatifitas sehingga efektif namun tetap menyenangkan. Pengertian 

PAKEM, secara bahasa serta istilah dapat dijelaskan secara singkat. 

Adapun yang dimaksud aktif, kreatif, efektif serta menyenangkan 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Aktif 

 



Pada arti bahasa aktif adalah giat (bekerja, berusaha). Istilah 

aktif, maksudnya adalah pengajaran yang berarti sebuah proses aktif 

membangun makna serta pemahaman dari informasi, ilmu 

pengetahuan maupun pengalaman oleh murid sendiri. Pada proses 

belajar murid tidak semestinya diperlakukan seperti bejana kosong 

yang pasif yang hanya menerima kucuran ceramah sang guru tentang 

ilmu pengetahuan atau informasi tanpa ada respon dari murid yang 

mengarah pada keaktifan, maka dari itu pada proses pengajaran guru 

dituntut mampu menciptakan suasana yang memungkinkan murid 

secara aktif menemukan, memproses serta mengkonstruksi ilmu 

pengetahuan serta keterampilan-keterampilan baru.  

 

Ketika belajar secara pasif, maka dampak yang akan diterima 

adalah murid mengalami proses tanpa rasa ingin tahu, tanpa 

pertanyaan, serta tanpa daya tarik pada hasil. Ketika belajar secara 

aktif, pelajar akan lebih banyak ingin tahu akan suatu hal atau berbagai 

hal. Maka ia akan mencari informasi, bertanya pada teman ataupun 

guru, serta menyelidiki apa yang ingin ia ketahu. Pada hal ini tidak 

hanya pelajar yang aktif mencari tahu, tetapi Pendidik hendaknya 

membantu serta menyesuiakan dirinya ketika berhadapan dengan para 

murid serta menyadari bahwa murid memiliki berbagai cara belajar 

yang berbeda-beda.  

 

2. Kreatif 

Pada arti bahasa kreatif adalah memiliki daya cipta, memiliki 

kemampuan untuk menciptakan, bersifat (mengandung) daya cipta 

pekerjaan yang menghendaki kecerdasan serta imajinasi. Menurut 

istilah kreatif memiliki makna bahwa pengajaran merupakan sebuah 

proses mengembangkan kreatifitas murid, karena pada dasarnya setiap 



individu memiliki imajinasi serta rasa ingin tahu yang tidak pernah 

berhenti. Dengan demikian, guru dituntut mampu menciptakan 

kegiatan pengajaran yang beragam sehingga seluruh potensi serta daya 

imajinasi murid dapat berkembang secara maksimal. Diantaranya 

adalah keterampilan membelajarkan atau keterampilan mengajar. 

Keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional yang 

cukup kompleks, sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru 

secara utuh serta menyeluruh.  

 

Pada dasarnya, semua murid miliki potensi kreatif yang 

beragam serta harus dikembangkan serta diberi bimbingan yang tepat 

agar mereka mampu hidup penuh gairah serta produktif pada 

melakukan kesehariannya. Menurut Parnes pada bukunya Nursisto 

mengungkapkan bahwa kemampuan kreatif dapat dibangkitkan 

melalui masalah yang mengacu pada lima macam perilaku kreatif, 

adalah: 

1) Fluency (kelancaran), adalah kemampuan mengemukakan 

ide-ide yang serupa untuk memecahkan suatu masalah; 

2) Flexibility (keluwesan), adalah kemampuan untuk 

menghasilkan berbagai macam ide guna memecahkan suatu 

masalah di luar kategori yang biasa; 

3) Originality (keaslian), adalah kemampuan memberikan 

respon yang unik luar biasa; 

4) Elaboration (keterampilan), adalah kemampuan menyatakan 

pengarahan ide secara terperinci untuk mewujudkan ide 

menjadi kenyataan. 

5) Sensitivity (kepekaan), adalah kepekaan menangkap. 

 

3. Efektif 

 

 



Pada arti bahasa efektif adalah ada efeknya (akibatnya, 

pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna 

(tentang usaha, tindakan). Sesertagkan menurut istilah efektif berarti 

bahwa metode pengajaran apapun yang dipilih harus menjamin 

bahwa tujuan pengajaran akan tercapai secara maksimal. Ini dapat 

dibuktikan dengan asertaya pencapaian kompetensi baru oleh murid 

setelah proses belajar mengajar berlangsung. Di akhir kegiatan 

proses pengajaran harus ada perubahan pengetahuan, yang terlihat 

sikap serta keterampilan pada murid. Pengajaran dikatakan efektif 

apabila mencapai tujuan pengajaran serta murid menguasai 

keterampilan-keterampilan yang diperlukan serta lebih baik dari 

sebelumnya. 

Menurut Creemers pada bukunya Jamaludin mengungkapkan 

bahwa pada mengembangkan metode dasar sekolah yang efektif 

mencakup empat tingkat adalah murid, kelas, sekolah. Asumsi dasar 

modal Creemers adalah prestasi murid tidak hanya dipengaruhi oleh 

faktor murid saja (latar belakang sosio-ekonomi, kecerdasan serta 

motivasi intrinsik) tetapi juga oleh faktor kelas seperti keaktifan 

murid pada berdiskusi,  lalu sekolah mendukung minat serta bakat 

murid secara menyeluruh serta tentunya konteks dimana proses 

belajar mengajar terjadi.  

 

4. Menyenangkan 

 

Pada arti bahasa menyenangkan adalah menjadikan senang, 

membuat bersuka hati, membangkitkan rasa senang hati, 

memuaskan, menarik (hati), merasa senang (puas), serta sebagainya. 

Istilah menyenangkan dimaksudkan bahwa proses pengajaran harus 

berlangsung pada suasana yang menyenangkan serta mengesankan. 

Suasana pengajaran yang menyenangkan serta berkesan akan 



menarik minat murid untuk terlibat secara aktif, sehingga tujuan 

pengajaran akan dapat tercapai secara maksimal. Disamping itu, 

pengajaran yang menyenangkan serta berkesan akan menjadi hadiah, 

reward bagi murid yang pada gilirannya akan mendorong motivasi 

semakin aktif serta berprestasi pada kegiatan belajar berikutnya. 

Learning is fun, belajar itu menyenangkan. Selanjutnya lingkungan 

belajar yang baik harus ikut mendukung pada terciptanya susana 

yang menyenangkan.  

 

Seperti halnya lingkungan yang menantang serta merangsang 

para murid untuk belajar, memberikan rasa aman serta kepuasan serta 

mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, proses pengajaran 

harus dibuat dengan mudah bukan dengan cara mempersulit murid 

agar murid takut serta berubah tetapi harus dengan cara yang 

menyenangkan agar murid tidak tertekan secara psikologis serta 

merasa bosan terhadap suasana di kelas serta apa yang diajarkan oleh 

gurunya. Pada kenyataannya masih ada guru yang hanya 

menjelaskan dengan cara mengajar yang cenderung monoton tanpa 

memperdulikan muridnya serta terkasertag membuat para murid 

menjadi jenuh serta malas untuk belajar. Dengan kata lain, 

pengajaran menyenangkan adalah asertaya pola hubungan yang baik 

antara guru serta murid pada proses pengajaran. Untuk mewujudkan 

proses pengajaran yang menyenangkan ini, guru dituntut untuk 

mampu mendesain materi pengajaran yang mengedepankan 

keterlibatan aktif murid di kelas, seperti simulasi, game, team Quiz, 

role playing serta sebagainya.  

 

A. Penerapan PAKEM 

 

 



Pengajaran adalah penerapan dari rencana kurikulum, tetapi di 

dalamnya tidak termasuk aktivitas guru mengajar menghadapi murid 

sesuai dengan rencana yang telah disusun. Jadi, pada hal ini guru harus 

dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat ketika 

murid belum dapat membentuk kompetensi dasar. Aktivitas yang 

dilakukan pada mengajar dapat ditentukan oleh guru, misalnya seperti 

kegiatan pengajaran dihentikan, diubah metodenya, atau mengulang 

dulu pengajaran yang lalu serta sebagainya. Pada rangka menuju suatu 

tujuan, maka pengajaran disekolah idealnya harus mengarah kepada 

kemandirian murid pada belajar, artinya sedini mungkin murid dilatih 

untuk mandiri dilingkungan sekolah/kelas serta dilingkungan keluarga. 

Baik secara psikologis, afektif, psikomotor, maupun secara kognitif, 

pengajaran PAKEM harus dibudayakan oleh para praktisi pendidikan 

khususnya para guru pada semua mata pelajaran di sekolah agar 

terciptanya proses pengajaran yang baik serta tepat.  

 

Pada kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan selama ini, 

guru serta murid selalu berada pada satu tempat, satu waktu, serta pada 

situasi yang sama. Kegiatan belajar mengajar seringkali terhambat atau 

tidak berjalan karena guru sebagai fasilitator tidak berada di arena 

belajar. Hal ini mungkin disebabkan guru masih pada perjalanan 

menuju sekolah atau boleh jadi berhalangan hadir ke sekolah karena 

sakit atau karena ada kepentingan lain. Atau bisa jadi sekolahan 

tersebut masih kekurangan tenaga guru. Bila hal itu terjadi maka 

proses kegiatan belajar mengajar sedikit banyak akan mengalami 

hambatan. Apalagi kalau terjadi pada kurun waktu yang lama, maka 

akan ada pihak yang dirugikan , adalah murid. Maka dari itu pada 

penerapan PAKEM diusahakan segala hal yang dapat menghambat 

proses belajar diminimalisir secara tepat agar tidak ada yang dirugikan 

baik itu guru maupun murid dikemudian hari. 



 

Pada penggunaannya di lapangan, ada yang menambahkan 

dengan satu huruf I: inovatif, sehingga menjadi PAIKEM. Pada 

dasarnya, PAKEM didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : 

 

1) Tuntutan Perunsertagan-unsertagan  

Unsertag- unsertag No.20 tentang Sisdiknas, pasal 40 , di 

mana salah satu ayatnya berbunyi: ”Guru serta tenaga 

kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana 

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis 

serta dialogis serta PP No. 19 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, pasal 19 ayat (1). Pada PP no 19, ayat (1) 

dinyatakan bahwa proses pengajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif, 

memberikan ruang gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas 

serta kemandirian sesuai dengan bakat, minat serta 

perkembangan fisik serta psikologi murid”. Dari tuntutan 

perunsertagan tersebut dengan jelas bahwa esensi pendidikan 

atau pengajaran harus memperhatikan kebermaknaan bagi 

murid yang dilakukan secara dialogis atau interaktif, yang pada 

intinya pengajaran berpusat pada murid sebagai individu yang 

belajar serta pendidik sebagai fasilitator yang memfasilitasi 

agar terjadi proses belajar pada murid. 

 

2) Asumsi dasar belajar: Murid yang membangun konsep.  

Belajar pada konteks PAKEM dimaknai sebagai proses 

aktif pada membangun pengetahuan atau membangun makna. 

Pada prosesnya seorang murid yang sesertag belajar, akan 

terlibat pada proses sosial. Proses membangun makna 

 



dilakukan secara terus menerus (sepanjang hayat). Makna 

belajar tersebut didasari oleh pansertagan konstruktivisme. 

Kontruktivisme merupakan suatu pansertagan mengenai 

bagaimana seseorang belajar, adalah menjelaskan bagaimana 

manusia membangun pemahaman serta pengetahuannya 

mengenai dunia sekitarnya melalui pengenalan terhadap benda-

benda di sekitarnya yang direfleksikannya melalui 

pengalamannya. Ketika kita menemukan sesuatu yang baru, 

kita dapat merekonstruksinya dengan ide-ide awal serta 

pengalaman kita, jadi kemungkinan pengetahuan itu mengubah 

keyakinan kita atau merupakan informasi baru yang diabaikan 

karena merupakan sesuatu yang tidak relevan dengan ide awal. 

Untuk mengimplementasikan konstruktivisme di kelas, kita 

harus memiliki keyakinan bahwa ketika murid datang ke kelas, 

otaknya tidak kosong dengan pengetahuan, mereka datang ke 

pada situasi belajar dengan pengetahuan, gagasan, serta 

pemahaman yang sudah ada pada pikiran mereka. Jika sesuai, 

pengetahuan awal ini merupakan materi dasar untuk 

pengetahuan baru yang akan mereka kembangkan. Ada 

beberapa prinsip yang harus diperhatikan, jika Anda akan 

mengimplementasikan konstruktivisme pada pengajaran, 

prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1) Mengajukan masalah yang relevan untuk murid.  

Untuk memulai pengajaran, ajukan permasalahan 

yang relevan dengan kehidupan sehari-hari murid, sehingga 

murid dapat meresponnya, contoh disekolah kita, sampah 

plastik bekas bungkus jajanan menumpuk, apa yang dapat 

kalian lakukan untuk itu? 

 



2) Strukturkan pengajaran untuk mencapai konsep-konsep 

esensial. 

3) Sadarilah bahwa pendapat (perspektif) murid merupakan 

jendela mereka untuk menalar (berpikir). 

4) Adaptasikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan serta 

pengembangan murid. 

5) Lakukan asesmen terhadap hasil belajar murid pada konteks 

pengajaran. (Brook and Brook ,2002:1) Murid pada belajar 

tidak sekedar meniru serta membentuk bayangan dari apa 

yang diamati atau diajarkan Guru, tetapi secara aktif 

menyeleksi, menyaring, memberi arti, serta menguji 

kebenaran atas informasi yang diterimanya.  

 

Di samping alasan-alasan mendasar sebagaimana yang 

dipaparkan di atas, perlunya PAKEM dilaksanakan pada 

membelajarkan murid dikarenakan berbagai tantangan kemajuan 

zaman yang akan dihadapi mereka saat ini. Tantangan kondisi saat 

ini di antaranya: (a) perkembangan IPTEK, POLITIK, SOSBUD 

yang semakin cepat serta banyak perubahan, (b) laju teknologi 

komunikasi informasi yang tinggi, (c) sumber belajar semakin 

beragam, (d) tuntutan kemandirian, kerja sama, kemampuan 

melakukan relasi sosial, kemampuan untuk berpikir kritis, 

memecahkan masalah. Semua itu harus dijelaskan kepada murid agar 

dapat mengaplikasikannya serta dapat mengembangkan potensi diri 

pada minat serta bakat yang kelak akan menjadi bekal pada 

persaingan di era globalisasi, era otonomi, serta era pasar terbuka. 

Hal ini dilakukan karena banyaknya perubahan yang terjadi di 

lingkungan kita, menuntut perubahan-perubahan pada pengajaran. 

 

B. Hal-Hal Harus Diperhatikan Pada Melaksanakan PAKEM 



Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat Guru akan 

melaksanakan PAKEM, adalah sebagai berikut. 

 

1) Memahami sikap yang dimiliki murid, misalnya : 

a. rasa ingin tahu yang besar 

b. keinginan untuk belajar 

c. daya imaginasi yang tinggi 

 

2) Mengenal anak secara perorangan (karakter murid). 

Guru sebaiknya mengenal perbedaan kemampuan, harapan, 

pengalaman, sikap terhadap sekolah serta latar belakang ekonomi 

serta sosial dari setiap murid. Berbekal pengetahuan tersebut, guru 

dapat mengetahui masalah yang dimiliki muridnya secara 

perorangan serta dapat membantu murid apabila mendapat kesulitan 

sehingga anak belajar secara optimal. 

 

3) Memanfaatkan perilaku murid pada pengorganisasian belajar. 

Secara alami sebagai makhluk sosial murid bermain secara 

berkelompok sehingga mereka dapat mengerjakan tugas belajar 

berpasangan/berkelompok. Meski demikian, murid perlu diberi 

kesempatan untuk menyelesaikan tugas secara individu agar bakat 

individunya berkembang. Dengan proses ini akan terlihat individu 

secara jelas serta guru dapat lebih mengenal bakat serta kemampuan 

murid. 

 

4) Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta 

kemampuan memecahkan masalah. 

a. Guru memberikan tugas-tugas praktik agar kreatif 

b. Murid dibiasakan berdiskusi agar lebih kritis  

 



c. Mengajukan pertanyaan yang dimulai dengan kata-kata 

“mengapa”, “bagaimana”, “apa yang terjadi jika… (tipe open 

question) agar terlihat kemampuan murid dalm memecahkan 

masalah 

 

5) Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang 

menarik.  

Pada pengajaran praktik murid akan menghasilakan sebuah 

karya serta hasil pekerjaan murid dapat di pajang dikelas. Pajangan 

dapat berupa: gambar, peta, diagram, metode, puisi, karangan serta 

lain sebagainya, hal ini juga dapat menambah semangat murid pada 

belajar karena terdapat sebuah penghargaan terhadap karyanya. 

 

6) Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar serta objek 

belajar. 

Lingkungan fisik, sosial serta budaya dapat berperan sebagai 

sumber belajar sekaligus objek belajar. Tak lupa lingkungan alam 

sekitar yang dapat membuat murid pandai serta cinta akan alam. 

Murid dapat diberi kegiatan untuk melakukan pengamatan (dengan 

seluruh indera-nya), mencatat, merumuskan pertanyaan, 

berhipotesis, mengklasifikasi, membuat tulisan, serta membuat 

diagram. 

 

7) Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan 

kegiatan belajar 

a. Umpan balik yang diberikan hendaknya lebih 

mengungkapkan kekuatan daripada kelemahan murid. 

b. Umpan balik diungkapkan secara santun dengan maksud agar 

murid lebih percaya diri serta belajar dengan lebih baik. 



c. Guru harus konsisten memeriksa hasil pekerjaan murid serta 

memberikan komentar serta catatan yang bermakna untuk 

pengembangan murid daripada sekedar pemberian 

angka/nilai. 

 

8) Membedakan antara aktif fisik serta aktif mental  

Murid yang aktif secara fisik memiliki indikator : terlihat sibuk 

bekerja serta bergerak. Murid yang aktif secara mental memiliki 

indikator : sering bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, 

mengungkapkan gagasan. Syarat berkembangnya aktifitas mental 

adalah tumbuhnya perasaan tidak takut ditertawakan, tidak takut 

disepelekan atau tidak takut dimarahi jika salah. Guru hendaknya 

menghilangkan rasa takut itu serta mengarahkan aktifitas murid 

menjadi lebih berani. 

 

C. Komponen Pendukung Pakem serta Perannya 

Keberhasilan PAKEM dipengaruhi oleh beberapa komponen. 

Diantaranya adalah guru serta kepala sekolah, orang tua murid, 

komite sekolah, masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 

serta Departemen Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia. 

 

1) Guru 

Guru memiliki pengaruh serta peran yang sangat penting pada 

meningkatkan pengajaran di sekolah. Menurut Nurkholis (2005), 

peran guru pada MBS adalah sebagai rekan kerja, pengambil 

keputusan serta pengimplementasi program pengajaran. Berkaitan 

dengan program implementasi program pengajaran disebutkan 

bahwa guru harus memiliki pengetahuan tentang pengajaran serta 

 



kurikulum. Berkenaan dengan PAKEM, tentunya Anda sependapat 

bahwa strategi tersebut seharusnya dikembangkan oleh guru pada 

rangka pencapaian tujuan pengajaran. Artinya, pencapaian 

kompetensi dasar serta standar kompetensi yang ditetapkan serta 

sesuai dengan standar isi dapat dicapai dengan melibatkan murid 

secara aktif, kreatif, efektif, serta pada kondisi yang menyenangkan. 

Anda akan diajak kembali untuk melihat tanggung jawab guru pada 

pengajaran. Terdapat empat tanggung jawab guru pada pengajaran, 

adalah (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengelolaan kelas, serta 

(4) penilaian/evaluasi. 

 

2) Orang Tua Murid 

Peran paling penting serta efektif dari orang tua adalah 

menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga murid 

dapat belajar dengan tenang serta menyenangkan. Di rumah, orang 

tua dapat menciptakan budaya belajar PAKEM. Artinya, dengan 

komunikasi yang terjalin antara guru serta orang tua, strategi 

PAKEM yang dikembangkan guru di sekolah dapat diciptakan 

sebagai budaya belajar di rumah. Karena pada kenyataannya waktu 

yang dihabiskan murid lebih banyak dirumah dibandingkan 

disekolah. Maka orang tua harus ikut berperan aktiv pada membantu 

proses pengajaran murid dirumah. 

 

3) Kepala Sekolah 

Kepala sekolah merupakan faktor kunci pada mendukung 

keberhasilan pendidikan   di suatu   sekolah. Artinya, kepala sekolah 

merupakan komponen yang paling berperan pada meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolah. Kepala sekolah dapat berperan 

sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, 



inovator, serta motivator. Sebagai edukator, kepala sekolah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan empat kompetensi 

guru yang diamanahkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, 

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru serta Dosen, serta 

menjalankan apa yang telah ditetapkan pada PP No. 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan. Keempat kompetensi guru 

tersebut adalah kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, 

serta sosial. Pada konteks ini, kepala sekolah harus memberikan 

pembinaan kepada guru baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk meningkatkan kompetensi mereka sehingga dapat 

melaksanakan tugas pengajaran dengan kualitas yang lebih baik. 

 

Selanjutnya peran kepala sekolah sebagai manager, 

admisnistrator, serta supervisor ini terlihat pada tugas kepala sekolah 

pada mengembangkan sekolah selain dari proses pengajaran. Peran 

kepala sekolah sebagai leader sudah sangat jelas terlihat dari 

tugasnya karena kepala sekolah bertindak sebagi ketua yang 

mengatur serta menjadi panutan bagi orang-orang yang ada di pada 

lingkungan sekolah, lalu peran kepala sekolah sebagai inovator serta 

motivator adalah selalu mengahasilkan inovasi pada pengembangan 

internal maupun eksternal pendidikan serta selalu memberi motivasi 

kepada semua komponen yang ada di sekolah agar semakin 

meningkatkan kinerjanya. 

 

4) Komite Sekolah 

Terdapat 4 peran serta fungi Komite Sekolah. Keempatnya ialah 

advisory agency (pemberi pertimbangan), supporting agency 

(pendukung kegiatan layanan pendidikan), controlling agency 

(pengontrol kegiatan layanan pendidikan), serta mediator, 

 



penghubung, atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan 

pemerintah. Komite  sekolah berkedudukan sebagai mitra untuk 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Pada konteks ini, komite 

sekolah dapat membantu penyelenggaraan proses pengajaran, 

manajemen sekolah, kelembagaan sekolah, sarana serta prasarana 

sekolah, pembiayaan pendidikan, serta mengkoordinasikan peran 

serta masyarakat. Komite sekolah sebagai advisory agency 

memberikan pertimbangan bagaimana seharusnya pengajaran di 

kelas dilakukan oleh guru.  

 

Artinya, komite sekolah juga dapat memberikan masukan 

kepada guru bagaimana proses pengajaran PAKEM dapat 

dilaksanakan di sekolah. Di samping itu, untuk keberhasilan 

PAKEM di kelas tentu saja membutuhkan alat serta sumber belajar 

yang memadai. Oleh karena itu komite sekolah sebagai supporting 

agency memberikan dukungan baik pikiran, tenaga, sertaa, maupun 

sarana serta prasarana yang dibutuhkan pada pengajaran PAKEM di 

kelas. Komite sekolah sebagai controlling agency juga dapat 

mengontrol pelaksanaan pengajaran PAKEM di kelas. 

 

5) Masyarakat 

Dukungan masyarakat terhadap pengajaran PAKEM dapat 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu 

bentuk dukungan yang sangat efektif adalah melalui pemberlakuan 

jam belajar di lingkungan masyarakatnya. Sebagai contoh, di 

Yogyakarta ada ketentuan jam belajar bagi masyarakat antara jam 

19.00-21.00. Ini dimaksudkan agar semua unsur masyarakat 

memberikan perhatian bahwa pada jam-jam tersebut untuk kegiatan 

belajar putra-putrinya. Masyarakatpun dapat ikut pada kontroling 



pengajaran PAKEM pada putra-putrinya ataupun sodara-sodaranya 

serta dapat memberi masukan apabila ada kekurangan. Nurkholis 

(2005:127) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat diperlukan di 

sekolah pada rangka mendorong anggota masyarakat lokal terhadap 

pendidikan anak-anak mereka, serta meningkatkan kualitas 

pendidikan pra sekolah serta pendidikan dasar. Tokoh masyarakat 

juga mempunyai peran yang sangat penting demi kemajuan 

pendidikan, adalah sebagai penggerak, informan serta penghubung, 

koordinator serta pengusul (Nurkholis, 2005: 127). 

 

 

D. Kriteria Keberhasilan Pengajaran PAKEM 

Ada sebelas indikator/tolak ukur bahwa pengajaran dapat 

dikategorikan sudah PAKEM, adalah: 

 

1) Metode Pengajaran 

Kegiatan belajar murid menggunakan metode pengajaran yang 

bervariasi (wawancara, pengamatan, bermain peran, penelitian, 

berlangsung di luar serta di pada kelas) sesuai dengan mata pelajaran. 

Idealnya lebih dari 3 jenis. Kegiatan belajar murid menggunakan 

metode pengajaran yang sesuai dengan spesifikasi bahan ajar. 

Penggunaan metode pada kegiatan belajar murid disesuai dengan 

RPP. Metode belajar ini bermaksud agar pengajaran murid lebih 

terkonsep serta berjalan dengan baik. 

 

2) Pengelolaan Kelas 

Kegiatan belajar murid variatif (individual, berpasangan , 

kelompok, klasikal). Idealnya lebih dari 3 jenis. Kelompok belajar 

 



murid beragam (gender, sosial-ekonomi, intelegensi). Idealnya lebih 

dari 3 variabel. Keanggotaan kelompok belajar berubah-ubah sesuai 

kebutuhan belajar (sesuai KD, materi, metode, serta alat bantu 

belajar). Kegiatan pengajaran menggunakan tata tempat duduk (meja/ 

kursi) yang memudahkan murid berinteraksi dengan guru maupun 

dengan murid lainnya. Idealnya lebih dari 3 variasi tata tempat duduk. 

Tata tertib kelas dibuat (serta disepakati) bersama antara murid serta 

guru. Idealnya murni inisiatif murid (khusus kelas tinggi). Tujuan dari 

pengelolaan kelas dengan berbagi variatif, variabel serta variasi salah 

satunya adalah untuk melatih kecerdasan verbal maupun non verbal 

dari murid itu sendiri serta meningkatkan komunikasi antar teman 

agar lebih mengenal satu sama lain serta dapat saling membatu pada 

proses pengajaran. 

 

3) Keterampilan Bertanya 

Pertanyaan yang diajukan guru dapat memancing/mendukung 

murid pada membangun konsep/gagasannya secara mandiri. Guru 

mengajukan pertanyaan selalu memberikan jeda (waktu tunggu) yang 

memberikan keleluasaan seluruh murid untuk berfikir, lalu menunjuk 

murid yang harus menjawab tanpa pilih kasih secara acak. Guru juga 

mendorong murid untuk bertanya, berpendapat serta/ atau 

mempertanyakan gagasan guru/murid lain. Murid menjawab 

pertanyaan guru dengan lebih dulu mengacungkan tangan tanpa 

suasana gaduh. Murid berani bertanya, berpendapat serta/atau 

mempertanyakan pendapat baik secara lisan/tulisan. Karena dengan 

timbulnya suatu pertanyaan maka dapat dipastikan murid tersebut 

menyimak serta memperhatikan dengan baik apa yang dijelaskan oleh 

guru serta berpikir dengan kritis ketika ada sesuatu hal yang ia tidak 

mengerti. 



 

4) Pelayanan Individual 

Terdapat program kegiatan belajar mandiri murid yang terencana 

serta dilaksanakan dengan baik. Murid dapat menyelesaikan tugas 

/permasalahannya dengan membaca, bertanya atau melakukan 

pengamatan serta percobaan. Guru melakukan identifikasi, 

merancang, melaksanakan, mengevaluasi serta menindaklanjuti 

Program Pengajaran Individual (PPI) sebagai respon asertaya 

kebutuhan khusus (hiperaktif, autis, lamban, dsb). Kegiatan 

pengajaran melayani perbedaan individual (tipe belajar, murid: audio 

adalah murid yang lebih dominan menggunakan indera telinga untuk 

mendengar yang ia butuhkan, visual adalah murid yang lebih dominan 

pada penglihatannya itu bisa berbentuk gambar atau tulisan serta 

tentunya memakai indera mata, motorik adalah murid yang biasanya 

menggunakan indera perasa dengan sentuhan atau perabaan pada 

sesuatu benda ataupun makhluk hidup yang inggin ia amati, audio-

visual adalah murid yang harus mendengar serta melihat pada proses 

belajarnya, audio-visual-motorik adalah murid yang harus mendengar, 

melihat serta merasakan agar ia dapat memahami serta mengerti akan 

suatu hal) menggunakan multimedia adalah murid yang lebih 

dominan dengan hal-hal elektronik yang biasanya pengamatanya 

harus berbentuk software. Murid melakukan kegiatan membaca serta 

menulis atas keinginan sendiri serta didokumentasikan. 

 

5) Sumber Belajar serta Alat Bantu Pengajaran 

Guru menggunakan berbagai sumber belajar (sudut baca, 

perpustakaan, lingkungan sekitar) yang sesuai dengan kompetensi 

yang dikembangkan. Guru membuat alat bantu pengajaran sesuai 

dengan kompetensi yang dikembangkan sendiri serta /atau bersama 

 



murid/orangtua murid. Guru terampil/menguasai alat bantu 

pengajaran yang tersedia serta sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Lembar kerja mendorong murid pada menemukan 

konsep/gagasan/rumus/cara (tidak hanya mengerjakan perintah) serta 

dapat menerapkannya pada konteks kehidupan nyata sehari-hari. 

 

6) Umpan Balik serta Evaluasi 

Guru memberikan umpan balik yang menantang (mendorong 

murid untuk berpikir lebih lanjut) sesuai dengan kebutuhan murid 

serta pengajaran yang sesertag dijalankan. Guru memberikan umpan 

balik (lisan/tulisan) secara individual melihat kemampuan murid 

terlebih dahulu. Guru menggunakan berbagai jenis penilaian (tes serta 

non tes) serta memanfaatkannya untuk kegiatan tindak lanjut. Setiap 

proses serta hasil pengajaran disertai dengan reward / penghargaan 

serta pengakuan secara verbal serta/atau non verbal agar lebih 

memotivasi murid pada belajar. 

 

7) Komunikasi serta Interaksi 

Bantuan guru kepada murid pada pengajaran bersifat mendorong 

untuk berfikir (misalnya dengan mengajukan pertanyaan kembali). 

Setiap pengajaran terbebas dari ancaman serta intimidasi (yang 

ditandai : tidak ada rasa takut, labelling, bulliying, anak menikmati, 

guru ramah). Setiap proses pengajaran bebas dari perlakuan kekerasan 

(emosional, fisik, pelecehan seksual). Perilaku warga kelas (murid 

serta guru) sesuai dengan tata tertib yang dibuat bersama serta etika 

yang berlaku. Murid mendengarkan dengan baik ketika guru atau 

murid lain berbicara. Komunikasi adalah hal yang utama pada 

bersosialisasi maka harus terjalin dengan baik antara guru-murid serta 

murid-murid agar proses pengajaran lebih nyaman. 



 

8) Keterlibatan Murid 

Murid aktif serta asyik berbuat/bekerja pada setiap kegiatan 

pengajaran. Guru selalu meberikan kesempatan kepada murid untuk 

tampil di depan kelas untuk menyajikan/mengemukakan/melakukan 

sesuatu. Pada setiap kerja kelompok ada kejelasan peran masing-

masing murid serta terlaksana secara bergilir. Kegiatan pengajaran 

tidak hanya pada satu arah adalah guru kepada murid, tapi murid ikut 

berpartisipasi pada pengajaran yang aktif serta asyik. 

 

9) Refleksi 

Setiap usai pengajaran guru meminta murid menuliskan/ 

mengungkapkan kesan serta keterpahaman murid tentang apa yang 

telah dipelajari. Guru melaksanakan refleksi/perenungan tentang 

kekuatan serta kelemahan pengajaran yang telah dilaksanakan. 

Keuntungan asertaya refleksi ini adalah dapat menjadi pengajaran 

serta pemahaman lebih bagi guru untuk memperbaiki cara mengajar 

serta pengajaran dari pengungkapan murid. 

 

10) Hasil Karya Murid 

Berbagai hasil karya murid dipajangkan, ditata rapih serta 

diganti secara teratur sesuai perkembangan penyampaian materi 

pengajaran. Hasil karya murid adalah murni karya /buatan murid 

sendiri. Hal ini juga menambah motivasi murid pada belajar karena 

dengan hasil karyanya dipajang dipada kelas itu sudah menjadi suatu 

penghargaan bagi dirinya. 

 

11) Hasil Belajar 

 



Hasil belajar murid memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

(KKM). Murid mengalami peningkatan kompetensi personal/sosial 

sesuai dengan potensinya (kerjasama, toleransi, menyelesaikan 

konflik secara sehat, bertanggung jawab serta kepemimpinan). Murid 

mengelami peningkatan rasa percaya diri (kemampuan bertanya, 

menjawab serta tampil di depan kelas). 

Metode Pengajaran Aktif Kreatif Efektif serta 

Menyenangkan (Metode PAKEM)  

Pengertian PAKEM 

PAKEM adalah salah satu tiang dari program MBS 

(Menciptakan masyarakat yang peduli pendidikan anak). Program ini 

merupakan program UNESCO yang telah bekerja sama dengan 

Depdiknas. PAKEM adalah singkatan dari Pengajaran Aktif, Kreatif, 

Efektif, serta Menyenangkan. 

Aktif maksudnya adalah pada proses pengajaran guru sebaiknya 

menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga murid aktif bertanya, 

mempertanyakan, serta mengemukakan gagasan. Belajar merupakan 

suatu proses aktif dari murid pada membangun pengetahuannya, bukan 

hanya aktivitas pasif yang hanya menerima penjelasan dari guru saja. 

Pendapat ini sejalan dengan gagasan Vigotsky bahwa ada hubungan 

antara bahasa serta pikiran. Dengan aktif menyampaikan suatu gagasan 

misalkan, melalui diskusi, anak lebih mengerti konsep atau materi yang 

dipelajari. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Katz serta 

Chard bahwa anak perlu keterlibatan fisik agar dapat mencegah mereka 

dari kelelahan serta kebosanan. Murid yang lebih banyak duduk diam 

akan menghambat perkembangan motorik, akademik, serta 

kreativitasnya. 



Anak usia kelas awal SD lebih cepat lelah jika duduk diam 

dibandingkan kalau sesertag berlari, melompat, atau bersepeda, tetapi 

dengan belajar yang aktif, motorikhalus serta motorik kasar mereka 

akan berkembang dengan baik. Melalui belajar aktif segala potensi 

anak dapat berkembang secara optimal serta memberikan peluang 

murid untuk aktif berbuat sesuatu sambil mempelajari berbagai 

pengetahuan. (Sowars, 2000: 3-10) 

Oleh karena itu,Karena itu proses belajar harus melibatkan 

semua aspek kepribadian manusia., yaitu dimulai dari aspek yang 

beruhubungan dengan pikiran, perasaan, bahasa tubuh,pengetahuan, 

sikap, serta keyakinan. Menurut Magnesen pada Dryden bahwa pada 

belajar murid akan memperoleh 10% dari apa yang dibaca, 20% dari 

apa yang didengar,30% dari apa yang dilihat, 50% dari apa yang dilihat 

serta didengar, 70% dari apa yang dikatakan serta 90% dari apa yang 

dikatakan serta dilakukan. (Dryden, 2000: 100). 

Unsur kedua dari PAKEM adalah kreatif. Kreatif artinya 

memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk berkreasi. 

(Silberman, 1996:9).  

Peran aktif murid pada proses pengajaran akan menghasilkan 

generasi yang kreatif, artinya generasi yang mampu menghasilkan 

sesuatu untuk kepentingan dirinya serta orang lain. Kreatif juga 

dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan -kegiatan belajar yang 

beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan murid.

 Menurut      Semiawan, daya      kreatif      tumbuh      pada      diri 

seseorang serta merupakan pengalaman yang paling menpada serta 

unik bagi seseorang. Untuk menimbulkan daya kreatif tersebut 

diperlukan suasana yang kondusif yang menggambarkan kemungkinan 

tumbuhnya daya tersebut.(1999 : 66). 



Suasana kondusif yang dimaksud pada PAKEM adalah suasana 

belajar yang memberi kesempatan kepada murid untuk terlibat secara 

aktifserta memberi kesempatan pada murid untuk dapat 

mengemukakan gagasan serta ide tanpa takut disalahkan oleh guru. 

Adapun pengajaran yang efektif terwujud karena pengajaran yang 

dilaksanakan dapat menumbuhkan daya kreatif bagi murid sehingga 

dapat membekali murid dengan berbagai kemampuan. Setelah proses 

pengajaran berlangsung, kemampuan yang diperoleh murid tidak hanya 

berupa pengetahuan yang bersifat verbalisme namun diharapkan 

berupa kemampuan yang lebih bermakna. Artinya muridn dapat 

mengembangkan berbagai potensi yang ada pada diri murid sehingga 

menghasilkan kemampuan yang beragam. 
 

Belajar yang efektif dapat dicapai dengan tindakan nyata (learnins by 

doing) serta untuk murid kelas rendah SD dapat dikemas dengan 

bermain.Bermain serta eksplorasi dapat membantu perkembangan otak, 

berbahasa, bernalar, serta bersosialisasi. Menyenangkan adalah suasana 

pengajaran yang menyenangkan sehingga murid memusatkan perhatiannya 

secara penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya tinggi. 

Menurut hasil penelitian, tingginya perhatian murid terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar. Keadaan aktif serta menyenangkan tidaklah 

cukup jika proses pengajaran tidak efektif yang tidak menghasilkan apa yang 

harus dikuasai murid secara proses pengajaran berlangsung, sebab murid 

memiliki sejumlah tujuan pengajaran yang harus dicapai. Jika pengajaran 

hanya aktif serta menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pengajaran 

tersebut tidak ubahnya seperti bermain biasa. Kelas yang sunyi, anak sebagai 

pendengar pasif, tidak ada aktivitas konkrit membosankan serta belajar tidak 

efektif tidak kritis, tidak kreatif, komunikasi buruk, apatis. 



Kondisi yang menyenangkan, aman, serta nyaman akan 

mengaktifkan bagian  neocortex (otak berpikir) serta mengoptimalkan proses 

belajar serta meningkatkan kepercayaan diri anak. Suasana kelas yang kaku, 

penuh beban, guru galak akan menurunkan fungsi otak menuju batang otak 

serta anak tidak bisa berpikir efektif,reaktif atau agresif.(Pancamegawani, 

2006). 

Berdasarkan uraian di atas dapat dideskripsikan bahwa pada pengajaran 

Aktif, Kreatif, Efektif serta Menyenangkan murid terlibat pada berbagai 

kegiatan pengajaran yang dapat mengembangkan pemahaman serta 

kemampuan mereka melalui berbuat atau melakukan. Kemudian pada 

PAKEM guru menggunakan berbagai alat bantu atau media serta 

berbagai metode. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pada 

PAKEM guru menggunakan multi media serta multi metode, sehingga 

kegiatan pengajaran yang tecipta dapat membangkitkan semangat 

murid serta dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada pada diri 

murid. Yang tidak kalah pentingnya adalah PAKEM menggunakan 

lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan muridn menarik, 

menyenangkan, serta cocok bagi murid.Untuk penataan kelas pada 

PAKEM guru mengatur kelas dengan memajang buku-bukuserta bahan 

belajar yang lebih menarik serta menyediakan pojok baca. Dengan 

demikian murid dapat memanfaatkan sumber belajar yang ada pada 

kelas sehingga kemampuan anak dapat bekembang lebih optimal. Pada 

strategi pengajaran guru menerapkan cara mengajar yang lebih 

kooperatif serta interaktif termasuk cara belajar kelompok. Guru 

mendorong murid untuk menemukan caranya sendiri pada pemecahan 

suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya serta melibatkan 

murid pada menciptakan lingkungan sekolahnya. 



Landasan yuridis PAKEM adalah proses pengajaran pada 

satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi murid untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

serta kemandirian sesuai dengan bakat, minat, serta perkembangan fisik 

serta psikologis murid (PP 19/2005: Standar Nasional Pendidikan, ps 

19, ayat 1 serta 2).    

 

Landasan PAKEM 

a. Landasan Yuridis 

       Landasan yuridis PAKEM adalah Proses pengajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, serta 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, serta perkembangan fisik serta 

psikologis murid (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 sosial, belajar adalah proses yang 

menyenangkan, belajar adalah aktivitas yang tidak pernah berhenti, 

belajar adalah membangun makna (Constructivism), perubahan 

Paradigma Mengajar–Pengajaran (Teaching – Learning), penilaian–

Perbaikan terus menerus (Testing–Continuous improvement). 

Perkembangan IPTEK, POLITIK, SOSBUD semakin lama 

semakin cepat. Teknologi Informasi/sumber belajar sangat beragam. 

Sebagai bekal untuk 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 serta pengalaman belajar 

bervariasi, meningkatkan kematangan emosional/social, produktivitas 

murid tinggi, siap menghadapi perubahan serta berpartisipasi pada proses 

perubahan. 

c. Cara Anak Belajar 

Piaget (1950) menyatakan bahwa setiap anak memiliki caranya 

tersendiri pada menginterpretasikan serta beradaptasi dengan 

lingkungannya (teori perkembangan kognitif). Menurutnya, setiap anak 

memiliki struktur kognitif yang disebut schemata, adalah sistem konsep 

yang ada pada pikiran sebagai hasil pemahaman terhadap objek yang 

ada pada lingkungannya. 

Pemahaman tentang objek tersebut berlangsung melalui proses asimilasi 

(menghubungkan objek dengan konsep yang sudah ada pada pikiran) 

serta akomodasi (proses memanfaatkan konsep - konsep pada pikiran 

untuk menafsirkan objek). Kedua proses tersebut apabila berlangsung 

terus menerus akan membuat pengetahuan lama serta pengetahuan baru 

menjadi seimbang. Dengan cara seperti itu secara bertahap anak dapat 

membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya. 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka sikap belajar anak 

sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek dari pada dirinya serta 

lingkungannya. Kedua hal tersebut tidak mungkin dipisahkan karena 

memang proses belajar terjadi pada konteks interaksi diri anak dengan 

lingkungannya. 
 

Anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasi konkret. Pada 

rentang usia tersebut anak mulai menunjukkan beberapa sikap 

belajar sebagai berikut:  



(1) Mulai melihat dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek 

situasi ke aspek lain secara reflektif serta memansertag unsur-unsur 

secara serentak,  

(2) Mulai berpikir secara operasional,  

(3) Mempergunakan cara berpikir operasional untuk 

mengklasifikasikan benda-benda,  

(4) Membentuk serta mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, 

prinsip ilmiah sederhana, serta mempergunakan hubungan sebab 

akibat,  

(5) Memahami konsep substansi, volume zat cair,panjang, lebar, 

luas, serta berat.  

Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir tersebut, 

kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar memiliki tiga ciri, 

adalah: 
 

• Konkrit 

Konkrit berarti proses belajar yang beranjak dari hal-hal yang 

konkrit, yakni yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, serta 

diotak atik, dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajar. Pemanfaatan lingkungan akan menghasilkan 

proses serta hasil belajar yang lebih bermakna serta bernilai, sebab 

murid dihadapkan dengan peristiwa serta keadaan yang nyata, 

keadaan yang alami, sehingga lebih faktual, lebih bermakna, serta 

kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. 
 

• Integratif 

Pada tahap usia sekolah dasar anak memansertag 

sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan, mereka 

belum mampu menyaring konsep dari berbagai disiplin ilmu. 



Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif yakni 

dari hal umum ke hal yang lebih khusus. 

•  Hierarkis 

Pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar 

berkembang secara bertahap. Mulai dari hal-hal yang 

sederhana menuju hal-hal yang lebih kompleks. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai 

urutan logis, keterkaitan antar materi, serta kedalaman 

materi. 

c. Pengajaran yang Efektif 

Kegiatan pengajaran yang efektif adalah kegiatan 

pengajaran yang menunjang kompetensi murid. Kegiatan 

pengajaran yang efektif adalah kegiata belajar yang 

memahami makna belajar yang sesusngguhnya, pengajaran 

yang berpusat, pengajaran yang mengalami, mengembangkan 

keterampilan sosial, kognitif, serta emosional, 

mengembangkan keingintahuan, imajinasi, serta fitrah Tuhan, 

pengajaran yang merupakan perpaduan kemandirian serta 

kerja sama, serta pembelajar sepanjang hayat. 

Makna belajar merupakan proses   membangun pemahan 

terhadap informasi serta pengalaman murid. Murid sebagai 

subjek pengajaran. Kegiatan pengajaran harus memperhatikan 

bakat, minat, kemampuan, cara serta strategi belajar, motivasi 

belajar, serta latar belakang sosial murid. Belajar mengalami 

artinya murid terlibat langsung pada proses pengajaran. Hal 

ini dapat dikembangkan melalui pengalaman inderawi 

(melihat, mendengar, meraba/menjamah, mencicipi, serta 



mencium), Pengalaman simulasi, Audio-visual, serta  

mendengarkan informai. 

 Mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, serta 

emosional dapat dilakukan dengan mengkomunikasikan 

gagasan, hasil kreasi, hasil temuan, berinteraksi dengan 

lingkungan belajar kelompok, saling mempertajam, 

memperdalam, memantapkan, serta menyempurnakan 

gagasan. Keterampilan sosial dapat dilakukan dengan 

bersosialisasi dengan menghargai perbedaan pendapat, sikap, 

kemampuan, prestasi, kerja sama serta mengembangkan 

empati. Mengembangkan rasa ingin tahu, Imajinasi, serta 

fitrah Tuhan adalah dengan mengembangkan Rasa ingin tahu, 

peka, kritis, mandiri, serta kreatif, bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa perpaduan kemandirian serta kerjasama, 

berkompetisi , kerja mandiri, kerja sama, serta solidaritas. 

Adapun belajar sepanjang hayat untuk bertahan (survive) & 

berhasil (success). 

Mengenali diri pada keterampilan belajar: percaya diri, 

keingintahuan, memahami orang lain, kemampuan berkomunikasi, 

bekerja sama pada kelompok, memahami pengalaman belajar yang 

beragam, pengalaman mental, pengalaman fisik, serta pengalaman 

sosial. Pengalaman mental dapat diperoleh melalui membaca buku, 

mendengarkan ceramah, mendengarkan berita di radio, menonton 

televisi, melakukan perenungan, menonton film. Selanjutnya 

pengalaman fisik bisa didapat dari pengalaman diri sendiri yang secara 

fisik ikut langsung merasakan. Terakhir adalah pengalaman sosial bisa 

didapat dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain 



yang berkaitan dengan sosial yang tentunya berguna pada mengenali 

diri pada keterampilan belajar. 

Selanjutnya Pengalaman fisik dapat diperoleh melalui 

pengamatan, percobaan, penelitian, kunjungan, karya wisata, serta 

pembuatan buku harian, yang identik dengan pengalaman diri sendiri 

yang secara fisik ikut langsung merasakan atau menjalankan. 

Pengalaman sosial melalui berwawancara dengan tokoh, bermain 

peran, berdiskusi, bekerja bakti, melakukan bazaar, melakukan 

pameran, mengamati, bertanya, mempertanyakan, menjelaskan, 

berkomentar, mengajukan hipotesis serta mengumpulkan data, hal ini 

tentunya berguna pada mengenali diri pada keterampilan belajar. 

Dengan situasi: nyata, buatan, audio-visual (contohnya: sajian film), 

visualisasi verbal: ilustrasi (cerita grafik, table) audio-verbal. 

Contoh-contoh Pengalaman belajar 

• menggubah syair serta bernyanyi 

• melakukan permainan 

• berdiskusi (bertanya, menjawab, berkomentar, mendengar 

penjelasan, menyanggah, memberi saran) 

• menggambar 

• mengarang 

• menulis prosa (puisi, pantun,cerpen,novel) 

• membaca 

• menyimak 

• mengisi teka-teki 

• mengajukan pertanyaan penelitian 

• mengajukan pendapat dengan alasan yang logis 

• mengomentari suatu karya 

• bercerita 



• mendengarkan cerita 

• mengamati persamaan serta 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 serta melakukan percobaan, penelitian 

• membuat buku harian 

• membuat kamus 

• melakukan simulasi (dengan komputer) 

• mengelompokkan, mengidentifikasi ciri benda 

• mengumpulkan serta mengoleksi benda dengan karakteristiknya 

• membuat komik 

• membuat prediksi serta berekspolarsi 

• membuat grafik 

• membuat diagram 

• membuat carta 

• membuat jurnal 

• menyiapkan serta melaksanakan pameran 

• menggunakan alat (ukur, potong, tulis) 

• praktik ibadah 

• berceramah 

• membuat poster 

• membuat metode (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 serta 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 serta mengaplikasikan pengetuan yang sudah dimiliki murid) 

Pengelolaan KBM 

• Pengelolaan tempat belajar 

• Pengelolaan murid 

• Pengelolaan kegiatan pengajaran 

• Pengelolaan isi pengajaran 

• Pengelolaan sumber belajar 

Pengelolaan tempat belajar 

• Bergantung strategi yang akan digunakan serta tujuan 

pengajaran yang akan dicapai 

• Memperhatikan intensitas interaksi antarmurid 

• Yang dikelola: pajangan (hasil kerja murid, gambar peta, 



diagram, metode, benda asli,kumpulan puisi, karangan), meja 

kursi, perabot sekolah, sumber belajar 

 

 

Pengelolaan murid 

• Murid dikelola secara individual, berpasangan, 

berkelompok, seluruh kelas 

• Hal yang perlu menjadi pertimbangan 

• jenis kegiatan 

• tujuan kegiatan 

• keterlibatan murid 

• waktu belajar 

• ketersediaan sarana/prasarana 

• karakteristik murid 

 

Tabel Keberagaman Karakteristik Murid 
 

Faktor Keberagaman Pengelolaan Murid 

Isi (by content) •  Murid berkesempatan mempelajari materi 

yang berbeda pada target kompetensi yang 

sama ataupun berbeda 

Minat serta motivasi (by interest) • Murid berkesempatan berkreasi sekreatif 

mungkin sesuai dengan minat serta 

motivasi belajar baik pada kompetensi 

yang sama maupun berbeda. Murid 

    



Kecepatan tahapan belajar (by speed) • Murid berkesempatan belajar (bekerja) 

sesuai dengan kecepatan yang dimilikinya. 

Variasi dapat pada kompetensi, isi, 

maupun kegiatan 
Tingkat kebisaan (by level) • Murid berkesempatan untuk mencapai 

kompetensi secara seutuhnya sesuai 

dengan tingkat kebisaan yang dimiliki 

Reaksi   yang diberikan murid (by 

respond) 

• Murid berkesempatan menunjukkan 

tanggapan melalui presentasi/ menyajikan 

hasil karyanya secara lisan/ tertulis/benda 

kreasi 
 

Rangkaian cara berpikir (by 

circular sequence) 

• Murid berkesempatan menguasai 

kompetensi melalui cara-cara, serta 

seleksi berdasarkan perspektif yang 

mereka pilih 
Waktu (by time) • Murid berkesempatan untuk memiliki   

perbedaan durasi untuk menguasai 

kompetensi tertentu 
Pendekatan pengajaran 

(by teaching style) 

• Murid diberi perlakuan secara individual 

sesuai dengan keadaannya 

 

Pendekatan pengajaran 

(by teaching style) 

• Murid diberi perlakuan secara individual 

sesuai dengan keadaannya 

d. Pengelolaan Kegiatan Pengajaran 

Pertanyaan yang mendorong murid berpikir serta 

berproduksi mengharap jawaban benar tujuan bertanya adalah 

mengharapkan jawaban yang benar serta merangsang murid 

berpikir serta berbuat dengan mengusulkan pertanyaan yang 

bersifat produktif, terbuka, serta imajinatif. 



 

Tabel Klasifikasi Pertanyaan 
 

Klasifikasi 

 

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 

pengamatan, percobaan, 

penyelidikan 

Berapa halaman 

kertas diperlukan untuk 

menghabiskan 
Tidak Produktif Dapat dijawab hanya 

dengan melihat, tanpa 

melakukan pengamatan, 

percobaan  atau 

Apa nama benda ini? 

Imajinatif serta interpretatif 

Faktual 

 

Jawab-nya diluar 

benda/gambar/kejadian 

yang diamati 

Jawab-nya dapat dilihat 

pada benda/kejadian yang 

diamati 

 

Diperlihatkan gambar gadis 

termenung di pinggir laut). 

Diajukan pertanyaan, “ apa 

yang sesertag dipikirkan 

gadis itu ?”, “ apa yang 

dipakai gadis itu ?”. 

 

 

e. Penyediaan umpan balik yang bermakna 

Umpan balik bukanlah pernyataan yang memotivasi murid 

penilaian yang mendorong murid melakukan unjuk kerja penilaian 



dilakukan secara alami pada konteks pengajaran. Modus/medium untuk 

menilai tidak cukup satu jenis. 

  

Tabel Umpan Bailk Guru terhadap Perilaku Murid 

 

 

 

 

Perilaku Murid Umpan balik dari 

guru 

Pak/Bu apakah di Mars ada 

kehidupan? 

menurutmu bagaimana? 

Di mars pasti ada 

kehidupan 

 
Mengapa kamu berpendapat 

demikian ? 

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 Pengajaran 

• Menyiapkan Silabus Pengajaran 

• Kemungkinan pengajaran tematik 

2. Pengelolaan Sumber Belajar 

• Pemanfaatan sumber daya sekolah 

• Pemanfaatan sumber daya lingkungan 

3.   Strategi Pembelajaan 

• Murid belajar secara aktif 

• Murid membangun peta konsep 

• Murid menggali informasi dr berbagai media 

• Murid membandingkan serta mensintesiskan informasi 

• Murid mengamati secara aktif 

• Murid menganalisis peta sebab akibat 

• Murid melakukan kerja praktik 

Mengapa Perlu PAKEM ? 

   1) Perlunya Belajar Aktif 



Manifestasi dari belajar bagaimana belajar (learn how to learn) 

adalah dengan melibatkan murid secara aktif pada pengajaran 

merupakan manifestasi dari belajar bagaimana belajar (learn how to 

learn). Agar dapat memberikan kesempatan yang luas kepada murid 

untuk mengeksplorasi informasi, 

mengidentifikasi serta memecahkan 

masalah serta membangun sendiri 

konsep-konsep yang ingin 

dipelajarinya adalah dengan 

membiarkan mereka terlibat secara 

aktif pada pengajaran. 

Keseluruhan pengalaman belajar ini 

akan memberikan keterampilan 

kepada murid bagaimana sungguhnya belajar yang dapat menjadi 

bekal untuk menjadi pengajaran 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 pengajaran yang aktif perlu 

serta penting bagi murid. 

Aktivitas murid  secara berkelompok atau lebih tepatnya 

pengajaran kooperatif diharapkan juga menumbuhkan murid menjadi 

 



pribadi serta warga negara yang lebih toleran serta damai. Jika murid 

terbiasa mengemukakan gagasan, toleran serta menghargai pendapat 

orang lain, diharapkan sikap serta perilaku tersebut dapat terus 

berkembang ketika mereka terjun di masyarakat kelak. Dengan demikian, 

pengajaran yang aktif juga ikut menyiapkan murid menjadi warna negara 

yanglebih baik serta lebih demokratis. 

2) Perlunya Pengajaran yang Kreatif 

Kendati saat ini banyak dibutuhkan, kreativitas serta 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 pada menghasilkan temuan-temuan 

baru tentu saja menjadi kendala untuk dapat bersaing dengan bangsa-

bangsa yang lain    didunia.   

Oleh karena itu 

penting bagi murid untuk 

sejak dini menghasilkan 

kreasi-kreasi atau belajar 

mengkreasi sesuatu. Guru 

PAKEM seyogyanya 

memberikan kesempatan 

yang luas kepada murid untuk 

menghasilkan karya, baik secara 

berkelompok  maupun individual. 

    Pengembangan kreativitas semenjak dini ini diharapkan juga 

membentuk karakter murid menjadi pribadi-pribadi kreatif. Kelak 

ketika mereka dewasa kreativitas ini diharapkan dapat menjadi 

terobosan serta memecahkan berbagai masalah kehidupan diantaranya 

adalah menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Konon banyaknya 

sarjana yang menjadi antrean pencari kerja disebabkan karena 

 



semenjak kecil mereka tidak terbiasa menciptakan sesuatu. Kebiasaan 

belajar dengan menghafalkan serta meniru tidak banyak bermanfaat 

pada kehidupan. 
 

3) Perlunya Pengajaran yang Efektif 

Banyak bukti 

yang menunjukkan 

bahwa  pendidikan di   

negara  kita masih

 jauh tertinggal 

dari negara-negara 

yang lain. Salah satu 

bukti rendahnya prestasi belajar murid Indonesia dapat dicermati dari      

hasil Trens in International Mathematics and Science        Study 

(TIMSS) yang dilaksanakan oleh IEA. Institusi ini membandingkan 

prestasi belajar matematika serta sains murid Amerika Serikat serta 

murid-murid di negara   yang lain. Hasil rata-rata untuk sekolah 

menengah, Indonesia berada pada urutan   ke 36 dari 45 negara yang 

diteliti. Skor rata-rata murid Indonesia adalah 420, jauh di bawah rata-

rata internasional 471(National Center for Educational Statistics, 

Desember 2004). 

Dengan demikian isu peningkatan kualitas pengajaran serta 

efektivitas pengajaran memang perlu ditindak lanjuti diantaranya 

dengan menyelenggarakan pengajaran yang efektif. Guru harus yakin 

bahwa ketika pengajaran berakhir semua murid telah menguasai 

indikator kompetensi dasar yang diharapkan. Melalui penilaian 

berbasis kelas informasi tentang penguasaan topik pengajaran akan 

segera diketahui oleh guru serta informasi ini menjadi bekal untuk 

merefleksi pengajaran yang lebihefektif pada masa berikutnya. 

 



 

4) Perlunya Pengajaran yang Menyenangkan 

Riset tentang learning society atau masyarakat belajar 

menunjukkan bahwa perilaku belajar anggota masyarakat dipengaruhi 

dari pengalaman belajar mereka ketika masih kecil. Mereka yang 

mengalami proses pengajaran yang menyenangkan cenderung akan 

mengulanginya serta tumbuh menjadi pembelajar seumur hidup. Mereka 

yang mengalami suasana pengajaran yang buruk serta guru-guru yang 

galak cenderung untuk tidak melanjutkan proses belajar. Berkaitan 

dengan hal ini, pengajaran perlu dikondisikan sedemikian rupa sehingga 

murid belajar dengan asyik atau menyenangkan. Waktu yang diluangkan 

oleh murid di bangku pelajaran juga terbilang panjang. Pada kurun waktu 

tersebut diharapkan murid tidak merasa terpenjara atau sekolah sebagai 

penjara  yang  penuh  siksaan-siksaan  psikologis.  Karena  dampaknya 

tentu tidak baik bagi perkembangan anak. Seharusnya murid bisa 

menghabiskan waktu sekolahnya dengan senang hati, menyenangi serta 

menikmati berbagai pengalaman belajarnya. Untuk itulah guru perlu 

menciptakan suasana fisik serta psikologis sedemikian rupa sehingga 

murid merasa nyaman berada di sekolah. Pendek kata murid juga berhak 

menikmati masa-masa sekolahnya dengan senang hati. 
 

5) Belajar serta Pengajaran Bermakna 

Belajar pada hakekatnya merupakan proses perubahan di pada 

kepribadian yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, serta kepandaian. 

Perubahan ini bersifat menetap pada tingkah laku yang terjadi sebagai 

suatu hasil dari latihan atau pengalaman. 



 

 

 

 

 

 

Pengajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi antar 

anak dengan anak, anak dengan sumber belajar serta anak dengan 

endidik.  Kegiatan pengajaran ini akan menjadi bermakna bagi 

anak jika dilakukanpada lingkungan yang   nyaman   serta   

memberikan rasa zaman bagi anak. Proses belajar    bersifat individual 

serta    kontekstual,    artinya proses belajar terjadi pada diri individu 

sesuai dengan perkembangannya serta lingkungannya. 
 

Belajar bermakna (meaningfull learning) merupakan suatu 

proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang 

terdapat pada 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 pada struktur kognitif para 

murid. Proses belajar tidak sekadar menghafal konsep-konsep atau 

fakta-fakta belaka, tetapi juga melakukan kegiatan yang 

menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang 

utuh, sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik serta 

tidak mudah dilupakan. Dengan demikian, agar terjadi belajar 

 



bermakna maka guru harus selalu berusaha mengetahui serta menggali   

konsep-konsep   yang   telah   dimiliki murid serta 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 memakai lebih 

banyak indera daripada hanya mendengarkan orang/guru menjelaskan. 

Hal yang harus diketahui serta diperhatikan guru pada melaksanakan 

PAKEM. 

Pada dinyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dipahami serta 

diperhatikan guru pada melaksanakan PAKEM. Hal-hal tersebut adalah 

sebagai berikut. 

 

•  Memahami Sifat yang Dimiliki Anak 

Anak memiliki berbagai potensi pada dirinya. Diantaranya rasa 

ingin tahu serta berimajinasi. Dua hal ini adalah potensi yang harus 

dikembangkan atau distimulasi melalui kegiatan belajar mengajar. Karena 

kedua hal tersebut adalah modal dasar bagi berkembangnya sikap berpikir 

kritis serta kreatif. 

Sikap berpikir kritis serta kreatif adalah kompetensi yang harus 

dimiliki oleh para murid. Seperti dikemukakan oleh Jhonson salah satu 

komponen pada sistem pengajaran yang ideal adalah berpikir kritis serta 

kratif. Artinya murid dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih 

tinggi secara kritis serta kreatif (2002:24). 

Agar mampu berpikir kritis serta kreatif sifat rasa ingin tahu serta 

berimajinasi yang sudah dimiliki anak perlu dikembangkan. Untuk 

mengembangkan kedua sifat yang dimiliki anak tersebut secara optimal 



perlu diciptakan suasana pengajaran yang bermakna. Suasana pengajaran 

yang bermakna ditunjukkan diantaranya dengan kebiasaan guru untuk 

memuji anak karena hasil karyanya apapun itu atau prestasinya. Kemajuan 

pada bentuk apapun yang ditunjukkan oleh murid perlu dihargai oleh guru.  

Kemudian guru harus membiasakan pada mengajukan pertanyaan 

yang menantang atau yang bersifat terbuka merupakan langkah tepat 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis murid. Tidak kalah 

pentingnya guru yang harus mendorong anak untuk melakukan percobaan 

untuk mengembangkan kemampuan yang murid. 

 

•   Mengenal Anak Secara Perorangan 

 Setiap murid berasal dari lingkungan keluarga yang berbeda, 

memiliki pola asuh, serta kemampuan yang berbeda. Perbedaan individu 

murid tersebut perlu diperhatikan pada kegiatan proses pengajaran. 

Dengan kita memperhatikan serta memahami setiap individu murid, akan 

memudahkan kita mengontrol para murid. Semua anak pada kelas tidak 

selalu mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda-beda sesuai 

dengan minat serta kecepatan belajarnya. Anak-anak yang memiliki 

kemampuan lebih cepat dapat dimanfaatkan untuk membantu temannya 

yang lemah serta tertinggal atau yang disebut dengan tutor sebaya. 

Dengan mengenal kemampuan anak, kita dapat membantunya bila 

mendapat kesulitan sehingga anak tersebut belajar secara optimal. 

 

•   Memanfaatkan Perilaku Anak pada Pengorganisasian 

Belajar 



Sebagai makhluk sosial. Anak sejak kecil secara alami bermain 

berpasangan atau 

berkelompok pada bermain. 

Prilaku ini dapat 

dimanfaatkan pada 

pengorganiosasian belajar. 

Pada melakukan tugas atau 

membahan sesuatu, anak 

dapat bekerja, berpasangan  

atau pada kelompok. Berdasarkan pengalaman, anak akan 

menyelesaikan tugas dengan baik bila mereka duduk berkelompok. 

Duduk seperti ini memudahkan mereka untuk berinteraksi serta bertukar 

pikiran. Namun demikian anak perlu juga menyelesaikan tugas secara 

perorangan agar bakat individunya berkembang. 
 

 

 

 

 

 

 

•   Mengembangkan   Kemampuan   Berpikir   Kritis,   Kreatif,   serta 

Kemampuan Memecahkan Masalah 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pada dasarnya hidup ini adalah untuk memecahkan masalah. 

Hal tersebut memerlukan kemampuan berpikir kritis serta kreatif. Kritis 

untuk menganalisis masalah; serta kreatif untuk melahirkan alternatif 

pemecahan masalah. Kedua jenis berpikir tersebut kritis serta kreatif 

berasal dari rasa ingin tahu serta imajinasi yang keduanya 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, serta kapan” yang umumnya 

tertutup hanya ada satu jawaban yang benar. 

• Mengembangkan  Ruang  Kelas  Sebagai  Lingkungan Belajar yang 

Menarik 

Ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan 

pada PAKEM. Hasil pekerjaan murid sebaiknya dipajangkan untuk 

memenuhi ruang kelas seperti itu. Selain itu, hasil pekerjaan yang 

dipajangkan diharapkan memotivasi murid untuk bekerja lebih baik serta 

menimbulkan inspirasi bagi murid lain. Yang dipajangkan dapat berupa 

hasil kerja perorangan, berpasangan, atau kelompok. Pajangan dapat 

berupa gambar, peta, diagram, metode, benda asli, puisi, karangan serta 

 



sebagainya. Ruang kelas yang penuh dengan pajangan hasil pekerjaan 

murid, serta ditata dengan baik dapat membantu guru pada 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 pada belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan 

tidak harus selalu di luar kelas. Bahan dari lingkungan dapat dibawa ke 

ruang kelas untuk menghemat biaya serta waktu. Pemanfaatan lingkungan 

dapat mengembangkan sejumlah keterampilan seperti mengamati (dengan 

seluruh indra), mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis, 

mengklasifikasikan, membuat tulisan, serta membuat gambar atau 

diagram. 

• Memberikan Umpan Balik yang Baik untuk 

Meningkatkan Kegiatan Belajar 

Mutu hasil belajar akan meningkat bila terjadi interaksi pada 

belajar. Interaksi yang dimaksud adalah umpan balik guru kepada 

murid. Pada umpan balik tersebut, hendaknya menghindari ungkapan 

yang menunjukkan kelemahan murid serta lebih mengungkapkan 

kekuatan murid. Kesantunan pada menyampaikan umpan balik juga 

harus diperhatikan agar murid lebih percaya diri pada menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan selanjutnya. Hasil pekerjaan murid harus 

diperiksa secara konsisten oleh guru serta memberi komentar 

ataupun catatan. Catatan tersebut bukan hanya sekedar angka, 

melainkan berkaitan dengan pekerjaan murid yang bermakna bagi 

perkembangan dirinya. 



a. Membedakan antara Aktif Fisik serta Aktif Mental 

Kebanyakan guru merasa puas apabila melihat 

muridnya terlihat aktif bergerak serta bekerja. Apalagi jika 

bangku serta meja diatur berkelompok serta murid duduk 

saling berhadapan. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai aktif 

fisik. Aktif fisik bukan ciri sebenarnya dari PAKEM karena 

aktif mental lebih diinginkan. Aktif mental dapat dicirikan 

seperti sering bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, 

serta mengungkapkan gagasan sendiri. Berkembangnya aktif 

mental yakni tumbuhnya perasaan tidak takut, baik takut 

ditertawakan, takut diremehkan, ataupun takut dimarahi bila 

salah. Seorang guru harus bisa menghilangkan rasa takut 

tersebut baik dari guru itu sendiri maupun dari teman 

belajarnya. Karena PAKEM sangat bertentangan dengan rasa 

takut tersebut. 

Implikasi PAKEM 

 Pada implementasi pengajaranPAKEM di sekolah 

mempunyai berbagai implikasi yang mencakup: 

1) Implikasi bagi guru 

Guru yang kreatif sangat diperlukan agar tercipta pengajaran 

yang aktif, efektif, serta menyenangkan. Guru yang kreatif juga harus 

bisa memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran  serta 

mengaturnya sedemikian rupa agar pengajaran lebih bermakna, 

menarik, menyenangkan, serta utuh. Oleh karena itu, pengajaran 

yang berpusat terhadap guru harus dihindari. Ciri-ciri pengajaran 

yang berpusat pada guru adalah sebagai berikut : 

a. Menggunakan buku paket pada pengajaran; 

b. Jawaban harus sama dengan apa yang dipikirkan guru; 



c. Guru mendiktekan apa yang harus dilakukan  

muridnya; serta 

d. Guru yang selalu memberi contoh, ceramah, serta 

hafalan. 

Pengajaran yang berpusat pada guru sebaiknya dihindari 

karena akan berdampak pada murid yang menjadi makhluk 

individualis, menurunkan motivasi belajar murid, murid kurang dapat 

bekerjasama, menjadikan murid yang pasif, serta membuat guru 

kurang kreatif. 

2) Implikasi bagi murid 

Murid diminta harus siap mengikuti kegiatan pengajaran yang 

pada pelaksanaannya dimungkinkan murid dapat bekerja dengan baik 

secara individual, pasangan, kelompok kecil ataupun klasikal.  

Murid harus siap mengikuti kegiatan pengajaran yang bervariasi 

secara aktif misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan 

penelitian sederhana, serta pemecahan masalah. 

3) Implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar serta 

media 

a) PAKEM pada hakikatnya menekankan kepada murid baik secara 

individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali serta 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik serta otentik. 

Oleh karena itu, di pada pelaksanaannya memerlukan berbagai 

sarana serta prasarana belajar. 

b) Pengajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar baik 

yang sifatnya didisain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan 

pengajaran (by design), maupun sumber belajar yang sudah tersedia 

di lingkungan yang dapat dimanfaatkan (by utilization). 



c) Pengajaran ini juga perlu dioptimalkan dengan cara penggunaan 

media pengajaran yang bervariasi sehingga dapat membantu murid 

pada memahami konsep-konsep yang abstrak. 

d) Penerapan pengajaran tematik di sekolah masih dapat menggunakan 

buku ajar yang sudah ada saat ini, untuk masing-masing mata 

pelajaran serta dimungkinkan pula untuk menggunakan buku 

suplemen khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. 

 

4)Implikasi terhadap Pengaturan ruangan 

Pada pelaksanaan kegiatan  pengajaran  yang aktif, kreatif, efektif, 

serta menyenangkan perlu diadakannya pengaturan ruangan agar 

suasana belajar menjadi menyenangkan. Pengaturan ruang tersebut 

meliputi: 

a)Ruang perlu ditata disesuaikan dengan tema pengajaran yang 

sesertag dilaksanakan. 

b) Susunan bangku murid dapat diubah-ubah disesuaikan dengan 

keperluan pengajaran yang sesertag berlangsung. 

c) Murid tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat duduk di tikar 

ataupun karpet. Kegiatan hendaknya bervariasi serta dapat dilaksanakan 

dengan baik di pada kelas maupun di luar kelas.  

d) Dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil-hasil 

karya murid serta bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 

e) Alat, sarana serta sumber belajar hendaknya di kelola dengan 

sebaik mungkin sehingga memudahkan murid untuk menggunakan serta  

menyimpannya kembali. 

5) Implikasi terhadap Pemilihan metode 

Sesuai dengan karakteristik pengajaran PAKEM, maka pada 

proses pengajaran yang dilakukan harus disiapkan berbagai kegiatan yang 



bersifat variatif dengan menggunakan multi metode. Misalnya percobaan, 

bermain peran, tanyajawab, demonstrasi, bercakap-cakap. 
 

a) Penerapan PAKEM pada Kegiatan Belajar Mengajar 

Guru merancang serta mengelola KBM yang mendorong murid 

untuk berperan aktif pada proses pengajaran. Adapun hal baru yang 

berbeda dengan kebiasaan pengajaran selama ini adalah guru 

melaksanakan KBM pada kegiatan yang bervariatif, misalnya 

percobaan, diskusi kelompok dengan menulis laporan, bermain serta 

belajar diluar kelas. Dengan menerapkan PAKEM guru diharapkan 

dapat menggunakan metode yang bervariasi. Penggunaan setiap 

metode mengarah pada keterlibatan murid secara aktif pada kegiatan 

berbahasa. 
 

b) Alat Bantu serta Sumber Belajar 

Guru menggunakan alat bantu serta sumber belajar yang 

beragam. Sesuai mata pelajaran, guru menggunakan alat yang tersedia 

atau yang dibuat sendiri sepeti: gambar, studi kasus, nara sumber, serta 

lingkungan. 
 

     c)  Metode Pengajaran 

         Guru memberi kesempatan kepada murid untuk 

mengembangkan keterampilan. Murid dapat melakukan percobaan, 

pengamatan, atau wawancara. Mengumpulkan data atau jawaban serta 

mengolahnya sendiri, menarik kesimpulan, memecahkan masalah, 

mencari rumus sendiri, menulis laporan atau hasil karya lain dengan 

kata-katanya sendiri. 
 

  d) Pengalaman Belajar 



Guru memberi kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan 

gagasan atau pemikirannya sendiri secara lisan atau tulisan. Melalui 

diskusi, lebih banyak pertanyaan terbuka, hasil karya yang merupakan 

pemikiran anak sendiri. 
 

  e) Pemilihan Bahan Ajar 

Guru menyesuaikan bahan ajar serta kegiatan belajar dengan 

kemampuan murid. Murid dikelompokkan sesuai kemampuan pada 

kegiatan tertentu, bahan pelajaran disesuaikan dengan kemampuan murid 

yang dikelompokkan tersebut, menyesuaikan tugas perbaikkan atau 

pengayaan yang diberikan. 
   

  f) Pendekatan Pembelajararan Kontekstual 

Prinsip pengajaran yang dilaksanakan adalah pengajaran 

bermakna (meaningful learning). Salah satu ciri pengajaran 

bermakna adalah pengajaran yang kontekstual, Pengajaran dirasakan 

terkait dengan kehidupan nyata serta murid dapat memahami 

manfaat dari pengajaran yang dilaksanakannya serta murid 

merasakan penting untuk belajar demi kehidupannya di masa depan. 

(Kratf, 2000: 33). Impelementasi dalamkegiatan pebelajaran terlihat 

melalui guru mengaitkan KBM dengan pengalaman murid sehari-

hari. Guru dapat meminta murid menceritakan atau memanfaatkan 

pengalamannya sendiri. Diharapkan murid dapat menerapkan hal 

yang dipelajari pada kegiatan sehari-hari. 
 

g) Penilaian atau Evaluasi 

Menilai KBM serta kemajuan belajar murid secara terus 

menerus. Guru memantau kerja murid serta guru memberikan 

umpan balik. Penilaian harus dilakukan secara otentik dengan 

menggunakan instrumen penilain yangbervariasi. (Kratf, 2000:33). 



KESIMPULAN 

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengajaran 

Aktif, Kreatif, Efektif serta Menyenangkan (PAKEM) adalah sebuah 

metode pengajaran kontekstual yang melibatkan paling sedikit empat 

prinsip utama pada proses pengajarannya. Pertama, proses interaksi 

(murid berinteraksi secara aktif dengan guru, rekan murid, multimedia, 

referensi, lingkungan, serta sebagainya). Kedua, proses komunikasi 

(murid mengkomunikasikan pengalaman belajar mereka dengan guru 

serta rekan murid lain melalui cerita, dialog atau melalui simulasi role-

play). Ketiga, proses refleksi (murid memikirkan kembali tentang 

kebermaknaan apa yang mereka telah pelajari serta apa yang mereka 

telah lakukan). Keempat, proses eksplorasi (murid mengalami langsung 

dengan melibatkan semua indra mereka melalui pengamatan, percobaan, 

penyelidikan atau wawancara). 

 

 

 
 





 
 

 

 



 
 

Bab 5 

Peran TIK pada pembelajaran 

A. Latar Belakang 

Zaman semakin maju, semakin kompleks dan berubah secara sistematis. Perubahan ini 

mengakibatkan pengaruh bagi institusi pendidikan untuk melakukan pembaharuan pada 

teknologi pendidikan dan secara otomatis ikut berkembangnya lembaga pendidikan kearah 

yang lebih modern. Hal ini tidak terlepas dari produk-produk pendidikan itu sendiri, 

contohnya saja dari hasil pendidikan terciptanya sebuah alat yang canggih yang dapat 

membantu dan mempermudah proses pembelajaran.  

 

Mengikuti kemajuan zaman teknologi akan terus berkembang, menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia ini karena akan digunakan pada  berbagai 

aspek kehidupan manusia pada berbagai macam bidang. Penerapan  teknologi meliputi 

beberapa bidang kehidupan diantaranya bidang pendidikan. Teknologi pendidikan  

diterapkan pada  berbagai aspek pendidikan, yakni pada  aspek  pengembangan, penerapan, 

dan penilaian. 

 

Teknologi Pembelajaran tumbuh dari praktek pendidikan dan gerakan komunikasi audio 

visual. Teknologi Pembelajaran semula dilihat sebagai teknologi peralatan, yang berkaitan 

dengan penggunaan peralatan, media dan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan atau 

dengan kata lain mengajar dengan alat bantu audio-visual. Selanjutnya akan dibahas tentang 

aplikasi teknologi pendidikan pada usia anak SD. Akan dikhususkan membahas tentang 

bagaimana teknologi pendidikan di pada lingkup usia anak SD.  

 

Teori belajar yaitu suatu kegiatan yang digunakan untuk perubahaan perilaku pada 

konteks pembelajaran seperti meliputi kecakapan, keterampilan, dan sikap, pengertian dan 

harga diri, dan lain sebagainya. Seperti pada Teori behaviorisme berpandangan bahwa 

proses pembelajaran terjadi sebagai hasil pengajaran yang disampaikan guru melalui atau 

dengan bantuan media (alat). Sedangkan teori belajar konstruktivisme berpandangan bahwa 

media digunakan sebagai sesuatu yang memberikan kemungkinan siswa secara aktif 

mengkonstruksi pengetahuan. Kozma (1991) menyatakan bahwa media dapat dibedakan 

 
 



 
 

dari teknologi (mekanik, elektronik, bentuk fisik), sistem simbolik (karakter alpha-numerik, 

objek, gambar, suara) serta sarana yang digunakan (radio, video, komputer, buku). 

Berbeda halnya dengan dua teori diatas, teori belajar konstruktifism (kognitif, sosio, 

comunal-constructifism) beranggapan lain. Kognitif-konstruktifism menganggap bahwa 

siswalah yang nantinya akan membangun ilmu pengetahuann, keterampilan atau 

pemahamannya melalui sebuah observasi lapangan dan kemampuan berpikir. Ditambah 

lagi dengan teori sosio-konstruktifism yang menambahkan akan adanya dimensi lain agar 

proses belajar-mengajar terjadi yaitu dengan interaksi sosial antara siswa, lingkungan 

belajar dengan sumber belajar lain, yaitu orang lain. Teori ini menganggap bahwa belajar 

haruslah bersifat sosial, reflektif, otentik, progressif dan eksperiensial. Sementara teori 

communal-constructifism menganggap bahwa siswa akan membangun pengetahuannya 

sebagai hasil dari pengalaman dan interaksinya dengan orang lain, dan siswa sebaiknya 

diupayakan untuk saling memberikan kontribusi terhadap pengetahuan komunal untuk 

nantinya agar dapat dimanfaatkan oleh baik siswa yang ada saat ini maupun siswa baru. 

Penelitian De Porter mengungkapkan bahwa manusia dapat menyerap suatu materi 

sebanyak 70% dari apa yang dikerjakan, 50% dari apa yang didengar dan dilihat (audio 

visual), sedangkan dari yang dilihatnya hanya 30%, dari yang didengarnya hanya 20%, dan 

dari yang dibaca hanya 10%. Berdasarkan semua hal ini, maka kegiatan hands on pada 

PBM harus tetap diutamakan atau dijadikan prioritas. Kadang kala PBM dihadapkan pada 

materi yang tidak dapat dilakukan secara hands on. Misalnya suatu percobaan 

membutuhkan waktu lama, sedangkan waktu PBM terbatas atau benda sebenarnya sulit 

untuk diperlihatkan dan dieksplorasi oleh para siswa. Pada saat seperti inilah akan sangat 

diperlukan alat bantu pengajaran, salah satunya adalah pembelajaran berbasis TIK 

(komputer multimedia). Pembelajaran berbasis TIK adalah suatu kegiatan belajar mengajar 

di mana guru diharapkan dapat memanfaatkan TIK (seperti slide presentasi yang 

diproyeksikan melalui LD projector, multimedia interaktif, dll) pada penyampaian bahan 

pelajaran yang nantinya akan disajikan kepada siswa. 

Pembelajaran yang berbasis TIK, hendaknya mengakomodasi pendekatan teori 

konstruktifism. Karengan dengan adanya teknologi informasi yang semakin pesat di era 

 
 



 
 

dewasa ini, penerapan konstruktifisme untuk e-learning sangat memungkinkan. Dengan 

adanya virtual ealrning environment, multiuser simulation, multiuser game. Blog, multi 

user object orientes, wiki dan lain-lain pembelajaran yang konstruktifistik seharusnya bisa 

dibangun. Pembelajaran, pada e-learning tidak seharusnya hanya terjadi karena adanya 

interaksi antara guru dan siswa, melainkan semuanya. Walaupun menggunakan TIK, tapi 

harus didorong agar terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungannya (teman sebaya, 

orang lain di luar sekolah/wilayah, dll) yang memungkinkan ia mengalami peristiwa 

belajar-mengajar yang kontekstual, otentik dan menyenangkan. 

Sehubungan dengan hal yang demikian ini, sangatlah penting bagi seorang guru 

untuk memahami konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi yang bisa da atau harus 

dimanfaatkan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang efektif, konsruktif dan 

menarik. Guru juga dituntut untuk pandai meramu berbagai strategi pembelajaran yang 

memanfaatkan TIK, seperti kapan menggunakan chat, kapan menggunakan e-mail, kapan 

menggunakan milist, kapan menggunakan blog, kapan presentasi dengan slide powerpoint, 

simulasi, dan lain-lain. 

1. Pengertian Tekonologi 

Sebelum membahas tentang teknologi komunikasi, akankah lebih baiknya bila 

kita mampu mengetahui pula pengertian dari “teknologi” itu sendiri. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, teknologi merupakan 1) metode ilmiah untuk mencapai tujuan 

praktis ilmu pengetahuan terapan; 2) Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang- 

barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan 

menurut Miarso, Teknologi adalah suatu proses yang nantinya akan meningkatkan nilai 

tambah, proses yang terjadi tersebut haruslah menggunakan atau nantinya akan 

menghasilkan suatu produk, produk yang akhirnya dihasilkan tidak dapat terpisah dari 

produk lain yang telah ada, dan karena itulah maka menjadi bagian integral dari suatu 

sistem.  

Istilah teknologi yang akan atau sering kita pakai dan kita juga simpulkan adalah 

metode bersistem pada rangka untuk merencanakan, menggunakan dan menilai seluruh 

kegiatan pengajaran dan pembelajaran yang ada dengan memperhatikan baik dari segi 

 
 



 
 

sumber teknis maupun manusia dan interaksi antara keduanya, sehingga diharapkan 

akan mendapatkan suatu hasil bentuk pendidikan yang lebih efektif dan menarik. 

 

2. Pengertian Teknologi Komunikasi 

Setelah kita mampu mengetahui pengertian dari teknologi, maka selanjutnya akan 

dijelaskan pula pengertian dari teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah 

peralatan perangkat keras (hardware) yang ada di pada sebuah struktur organisasi yang 

di dalamnya mengandung nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu mampu  

mengumpulkan, memproses, dan melakukan saling tukar menukar informasi dengan 

individu-individu lainnya.  

Teknologi komunikasi ini lebih ditekankan pada bagaimana nantinya suatu hasil 

data dapat disalurkan, disebarkan dan disampaikan ke tempat tujuan. 

Menurut Rogers (1986), teknologi komunikasi adalah suatu peralatan – peralatan 

perangkat keras, struktur organisasi, dan nilai-nilai sosial yang mana individu dapat 

mengumpulkan, memproses dan melakukan pertukaran informasi dengan individu lain 

guna menghasilkan hasil yang bermanfaat. 

 

3. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Darsono (2002: 24-25) secara umum menjelaskan bahwa pengertian 

pembelajaran ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan cara sedemikian 

rupa sehingga diharapkan tingkah laku siswa akan berubah menuju ke arah yang lebih 

baik, sedangkan menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 

2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi sosial antara peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dan 

pembelajaran. 

Pada penjabaran di atas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa teknologi komunikasi 

pada proses pembelajaran adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang meliputi 

interaksi antara guru dan siswa dengan cara menggunakan suatu peralatan perangkat 

keras yang memungkinkan setiap individu untuk mampu mengumpulkan, memproses, 

serta saling melakukan tukar menukar informasi. 

 

 
 



 
 

A. Contoh Teknologi Komunikasi yang ada pada Pembelajaran 

Berikut ini adalah contoh-contoh teknologi komunikasi pada penerapannya di sekolah 

dasar. 

1. Telivisi merupakan alat penangkap siaran bergambar, yang berupa audio visual 

yang proses penyiaran videonya dilakukan secara broadcasting. Penerapannya, 

yaitu siswa menyimak berita yang ada di salah satu program di telivisi dan 

menuliskannya di buku tulis mereka. Pada konteks ini, siswa diharapkan mampu 

menyerap informasi yang disajikan di televisi, sehingga nantinya memudahkan 

siswa untuk mendapatkan informasi ketika melihat tayangan lainnya. Proses ini 

dilakukan agar siswa merasa terbiasa untuk mencari informasi. Menonton televisi 

bukan hanya sekadar untuk kebutuhan kesenangan saja, melainkan juga sebagai 

kebutuhan akan informasi penting yang akan menunjang pada proses 

pembelajaran.  

 

2. Komputer merupakan suatu peralatan elektronik yang diciptakan untuk membantu 

manusia pada proses kegiatan yang membutuhkan keterampilan yang cepat dan 

lengkap. Komputer digunakan untuk mengolah data yang dapat digunakan sesuai 

dengan perintah yang telah dirumuskan. Penerapannya, yaitu diharapkan siswa 

dapat menuliskan karangannya di Microsoft Office dengan menggunakan tanda 

baca yang tepat. 

 

3. Liquid-crystal display (LCD) merupakan salah satu jenis proyektor yang 

digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari sebuah komputer 

yang disambungkan pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar 

seperti tembok. Penerapannya, yaitu siswa diharapkan dapat menonton video, 

gambar, atau data mengenai suatu materi pelajaran atau bahan ajar bersama-sama 

dengan teman sekelasnya, guna memahami hal yang diajarkan tersebut. 

 

4. Radio merupakan salah satu alat elektronik yang berfungsi atau yang dapat 

menyampaikan informasi. Penerapannya, yaitu siswa diharapkan dapat belajar 

atau malukan proses pembelajaran mengenai kebahasaan melalui radio. Saat 
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proses pembelajaran bahasa Inggris, diharapkan pula guru dapat atau mampu 

memperdengarkan lagu berbahasa Inggris kepada siswa, yang nantinya 

diharapkan pula melalui nyanyian atau lagu-lagu yang diputar ini siswa dapat 

memperbanyak kosakatanya, atau mampu menggunakan pengucapan bahasa 

Inggris (pronounsation) yang sebenarnya dan dengan sebaik-baiknya. 

 

B. Manfaat Teknologi Komunikasi pada Pembelajaran di Sekolah Dasar 

Melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang telah dijabarkan 

sebelumnya, di pada proses pembelajaran di sekolah, diharapkan siswa mampu 

mengembangkan diri, yakni sebagai berikut. 

Memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang variatif. Dengan proses 

pembelajaran yang berbasis teknologi komunikasi, siswa nantinya diharapkan mampu 

mendapatkan atau memperoleh pengalaman belajar berbeda dari biasnaya.. Yang biasanya 

pembelajaran hanya disajikan secara tradisional (berceramah), pada artian hanya guru yang 

mendominasi proses pembelajarn, sekarang siswa mampu menggunakan teknologi yang 

memudahkan memahami pembelajaran, sehingga tidak hanya guru yang mendominasi, 

namun juga siswa dapat atau mampu mengekspresikan diri dengan adanya teknologi 

komunikasi. 

Melahirkan suasana yang menyenangkan bagi anak atau siswa. Gambar-gambar 

atau suara yang muncul pada teknologi komunikasi tersebut dapat membuat anak atau siswa 

tidak cepat bosan pada proses pembelajaran, sehingga dapat merangsang pengetahuan atau 

keinginan anak atau siswa untuk ingin lebih mengetahui lebih jauh mengenai isi suatu materi 

pelajaran dan atau pembelajaran, sehingga anak atau siswa menjadi lebih tekun dan semakin 

terpicu untuk belajar berkonsentrasi. Yang lebih penting lagi adalah anak atau siswa jadi 

mengetahui metode lain pada pembelajaran, sehingga menjadikannya siswa-siswa yang 

tidak gagap teknologi di masa mendatang. 

Membantu meningkatkan efektifitas serta efisiensi di pada proses belajar dan 

mengajar. Pembelajaran akan menjadi lebih dan sangat efektif dan efisien dikarenakan 

proses pembelajaran yang menyenangkan, sehingga tujuan dari proses pembelajaran itu 

dapat tercapai dengan baik. 

 
 



 
 

Tuntutan di zaman globalisasi. Anak atau siswa nyatanya dituntut untuk mampu 

menguasai teknologi komunikasi, karena anak atau siswa yang nyatanya nanti akan menjadi 

sebagai penerus bangsa harus bisa menggunakan teknologi dengan baik. Bangsa yang maju 

ialah bangsa yang bisa menggunakan teknologi, oleh karena itu guru harus membiasakan 

setiap siswanya dengan teknologi pada pembelajaran yang dilakukannya. Sehingga lagi-lagi 

siswa mampu melakukan pembelajaran dengan efektif dan tidak gagap teknologi. Di zaman 

globalisasi nanti, segala yang berkaitan akan dilakukan dengan menggunakan teknologi 

yang canggih. Sehingga dengan dibiasakan dengan pembelejaran yang berbasis teknologi, 

diharapkan siswa mampu menjadi seorang yang lebih mengerti teknologi pada proses 

kegiatan di masa mendatang.  

 

C. Hambatan pada Pemanfaatan Teknologi Komunikasi pada Proses Pembelajaran di Sekolah 

Dasar 

Hambatan yang terjadi pada pemanfaatan teknologi komunikasi pada pembelajaran di 

Sekolah Dasar adalah : 

1. Penyalahgunaan pada pemanfaatan penggunaan Televisi pada sumber belajar. 

Penyalahgunaan disini adalah ketika guru meminta siswa mengerjakan tugas yang 

bersumberkan televisi untuk menyimak sebuah berita terkini atau menyimak wawancara 

secara live justru mereka menyimpang dari itu. Seperti kebablasan asik menonton film 

sinetron yang seharusnya tidak ia tonton. Atau melihat tontonan luar negeri yang 

sifatnya fighting. Juga menonton acara talk show yang kurang mendidik siswa. Juga 

yang termasuk hambatannya yaitu ketika fungsi televisi sebagai sumber belajar untuk 

menyimak sebuah berita untuk pemanfaatan komunikasi, kesulitannya adalah berita 

yang didengar tidak bisa putar ulang sama dengan berita yang ia dengar. Karena 

tanyangan di televisi sifatnya hanya sekali. Dengan ini guru diharapkan lebih mampu 

mengawasi proses pencarian informasi melalui televisi itu sendiri. 

  

2. Kurangnya pengetahuan pada penggunaan computer, laptop atau notebook. Karena di 

sekolahnya pun masih banyak yang belum diajarkan atau mengetahui bagaimana cara 

mengoperasikan alat – alat yang disebutkan tadi. Jadi, jika atau ketika ada tugas yang 

harus dikerjakan menggunakan komputer atau yang lainnya, mereka mengalami 

 
 



 
 

kesulitan atau gagap teknologi. Kecuali dengan anak – anak yang memang diberikan 

perlengkapan laptop, notebook bahkan handphone tab oleh orang tuanya. 

 

3. Untuk hambatan yang lainnya ialah pada pemanfaatan Liquid-crystal display (LCD) 

sebagai sarana pelengkap pada mempermudah jangkauan komunikasi terhadap seluruh 

siswa dipada kelas. Hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan LCD ini disetiap 

masing – masing kelas. Pengetahuan yang masih kurang (kuno) mengenai kegunaan alat 

ini menjadi factor penghambat di pada proses pembelajaran. 

 

4. Pada penggunaan radio, sekarang ini sudah sangat jarang orang yang memakai radio 

benar – benar dengan sebuah tape. Namun untuk anak – anak sekarang lebih sering 

menggunakan aplikasi yang berada di pada handphone mereka. Saluran yang berada di 

aplikasi handphone dengan di tape itu sangatlah berbeda. Di aplikasi handphone itu 

tidak semua saluran terdeteksi seperti di tape. Namun dengan perkembangan zaman 

anak – anak takut merasa dikatakan jadul (kuno) dengan teman – temannya, sehingga 

membatasi diri mereka dari proses pendapatan informasi dari radio. 

 

D. Peran Guru dan Sekolah pada Pemanfaatan Teknologi Komunikasi di Sekolah Dasar 

a.     Sekolah 

Sebagai institusi sekolah mempunyai mekanisme yang berbeda-beda di pada 

proses pembelanjaran anggaran di setiap tahunnya. Banyak sekolah yang masih berpikir 

bahwa fasilitas yang terpenting untuk dikembangkan hanya fasilitas fisik saja. Padahal 

jika sedikit demi sedikit anggaran dipergunakan untuk pembelanjaan infrastruktur 

Teknologi Komunikasi maka sebuah sekolah akan mempunyai arah yang jelas pada 

pengembangan Teknologi Komunikasi. Terbukti banyak sekolah sudah mulai 

menampilkan fasilitas ini sebagai nilai jual, terutama bagi sekolah swasta. Berapapun 

anggaran yang telah dibelanjakan oleh pihak sekolah akan menjadi sia-sia apabila 

sekolah tidak melakukan; 

1.  Menjelaskan kepada seluruh staff mengenai keterampilan apa yang harus dimiliki 

siswa pada menghadap abad 21. 

 
 



 
 

2.  Pelatihan yang berkelanjutan, kepada guru sebagai orang yang akan melatih siswa - 

siswanya yang lain. 

3.  Bentuk pelatihan yang bersifat TOT atau training of trainer. 

4.  Pada forum rapat atau evaluasi program, maka sempatkan adanya sebuah forum. 

Sebuah ajang untuk berbagi (sharing). 

 

b.    Guru kelas 

Guru kelas sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan siswa mempunyai 

peranan yang sangat penting pada pengintegrasian Teknologi Komunikasi. Guru kelas 

bisa menjadi contoh langsung atau role model bagi pengunaan perangkat ini di sekolah. 

Banyak sekolah yang sudah memulai untuk melengkapi ruang kelas dengan satu 

komputer . Dengan memaksimalkan peran satu komputer di kelas, siswa akan 

merasakan manfaat yang jelas yaitu bertambahnya sumber belajar. Inisiatif guru kelas 

untuk sering-sering berkonsultasi dengan guru TIK juga diperlukan. Dengan demikian 

guru TIK bisa membantu mewujudkan apa keinginan dari guru kelas pada kaitannya 

pada pengintegrasiannya. Guru kelas juga bisa memulai mengajarkan langkah-langkah 

pada melakukan riset yang sederhana bagi siswa (metode big six). Banyak dari cabang 

pada TIK yang memang membantu siswa pada melakukan riset atau menampilkan hasil 

pembelajaran yang dilakukan siswa. Misalnya internet dan CD Rom yang bisa 

membantu mendapatkan informasi pada waktu cepat. Apabila guru sudah 

membelajarkan siswa cara mencari informasi dan melakukan riset, siswa akan lebih 

efisien dan efektif pada mencari informasi 

Berikut ini contoh integrasi yang bisa guru kelas lakukan secara mandiri maupun 

dengan bantuan guru TIK di lab komputer maupun dengan komputer yang ada dikelas, 

kegiatannya antara lain; 

a. Membuat presentasi (materi pembelajaran). Presentasi merupakan cara yang sudah 

lama digunakan, dengan menggunakan OHP atau chart. Peralatan yang digunakan 

sekarang biasanya menggunakan sebuah komputer/laptop dan LCD proyektor. Ada 

beberapa keuntungan jika kita memanfaatkan Teknologi Komunikasi diantaranya 

kita bisa menampilkan animasi dan film, sehingga tampilannya menjadi lebih 

menarik dan memudahkan siswa untuk menangkap materi yang kita sampaikan.  

 
 



 
 

b. Memproduksi rekaman suara seperti orang sedang melakukan siaran radio atau 

pendongeng.  

c. Memutar CD Rom menggunakan LCD. 

 

Sebenarnya banyak bentuk pemanfaatan Teknologi Komunikasi lainnya yang 

dapat digunakan untuk membantu siswa pada proses belajar mengajar. Tetapi semua itu 

tergantung kepada kita dan bagaimana cara kita memanfaatkannya pada proses 

pembelajaran yang terjadi. 

Semua hal itu tidak akan terjadi dengan sendirinya karena setiap siswa memiliki 

kondisi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Siswa memerlukan bimbingan baik 

dari guru maupun dari orang tuanya. Pada kaitan ini guru memegang peran yang amat 

penting pada memfasilitasi pembelajaran anak secara efektif. Peran guru sebagai 

pemberi informasi harus bergeser menjadi manajer pembelajaran dengan sejumlah 

peran-peran tertentu, karena guru bukan satu-satunya sumber informasi melainkan 

hanya salah satu sumber informasi. Pada bukunya yang berjudul “Reinventing 

Education”, Louis V. Gerstmer, Jr. dkk (1995), menyatakan bahwa di masa-masa 

mendatang peran-peran guru mengalami perluasan yaitu guru sebagai: pelatih (coaches), 

konselor, manajer pembelajaran, partisipan, pemimpin, pembelajar, dan pengarang. 

Sebagai pelatih (coaches), guru harus memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi 

siswa untuk mengembangkan cara-cara pembelajarannya sendiri sesuai dengan kondisi 

masing-masing. Guru hanya memberikan prinsip-prinsip dasarnya saja dan tidak 

memberikan satu cara yang mutlak. Hal ini merupakan analogi pada bidang olah raga, 

di mana pelatih hanya memberikan petunjuk dasar-dasar permainan, sementara pada 

permainan itu sendiri para pemain akan mengembangkan kiat-kiatnya sesuai dengan 

kemampuan dan kondisi yang ada. Sebagai konselor, guru harus mampu menciptakan 

satu situasi interaksi belajar-mengajar, di mana siswa melakukan perilaku pembelajaran 

pada suasana psikologis yang kondusif dan tidak ada jarak yang kaku dengan guru. 

Disamping itu, guru diharapkan mampu memahami kondisi setiap siswa dan 

membantunya ke arah perkembangan yang lebih optimal. Sebagai manajer 

pembelajaran, guru memiliki kemandirian dan otonomi yang seluas-luasnya pada 

mengelola keseluruhan kegiatan belajar-mengajar dengan mendinamiskan seluruh 

 
 



 
 

sumber-sumber penunjang pembelajaran. Sebagai partisipan, guru tidak hanya 

berperilaku mengajar akan tetapi juga berperilaku belajar dari interaksinya dengan 

siswa. Hal ini mengandung makna bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar 

bagi anak, akan tetapi ia sebagai fasilitator pembelajaran siswa. Sebagai pemimpin, 

diharapkan guru mampu menjadi seseorang yang mampu menggerakkan orang lain 

untuk mewujudkan perilaku menuju tujuan bersama. Disamping sebagai pengajar, guru 

harus mendapat kesempatan untuk mewujudkan dirinya sebagai pihak yang 

bertanggung jawab pada berbagai kegiatan lain di luiar mengajar. Sebagai pembelajar, 

guru harus secara terus menerus belajar pada rangka menyegarkan kompetensinya serta 

meningkatkan kualitas profesionalnya. Sebagai pengarang, guru harus selalu kreatif dan 

inovatif menghasilkan berbagai karya yang akan digunakan untuk melaksanakan tugas-

tugas profesionalnya. Guru yang mandiri bukan sebagai tukang atau teknisi yang harus 

mengikuti satu buku petunjuk yang baku, melainkan sebagai tenaga yang kreatif yang 

mampu menghasilkan berbagai karya inovatif pada bidangnya. Hal itu harus didukung 

oleh daya abstraksi dan komitmen yang tinggi sebagai basis kualitas 

profesionalismenya.  

 

Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Berbasis TIK / ICT 

1. Kelebihan Pembelajaran Berbasis TIK / ICT 

a. Melalui TIK / ICT, gambar-gambar dapat lebih mudah digunakan pada proses 

mengajar dan memperbaiki daya ingat dari para murid, 

b. Melalui TIK / ICT, para pengajar dapat dengan mudah menjelaskan instruksi-

instruksi yang rumit dan memastikan pemahaman dari para murid, 

c. Melalui TIK / ICT, para pengajar dapat membuat kelas interaktif dan membuat proses 

belajar mengajar lebih menyenangkan, yang dapat memperbaiki tingkat kehadiran 

dan juga konsentrasi dari para peserta didik, 

d. Sistem pembelajaran yang terjadi akan lebih inovatif dan interaktif, 

e. Mampu menimbulkan rasa senang selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga 

akan menambah motivasi belajar siswa, 

 
 



 
 

f. Mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar atau 

video pada satu kesatuan yang saling mengukung sehingga tercapai tujuan 

pembelajaran, 

g. Mampu memvisualisasikan materi yang abstrak, 

h. Media penyimpanan yang relatif gampang dan fleksibel, 

i. Membawa obyek yang sukat didapat atau berbahaya ke pada lingkungan belajar, 

j. Mampu menampilkan objek yang terlalu besar ke pada kelas, dan  

k. Mampu menampilkan objek yang tidak dapat dilihat secara langsung. 

2. Kekurangan Pembelajaran Berbasis TIK / ICT 

a. Permasalahan pada pengaturan dan pengoprasian dari alat tersebut, 

b. Terlalu mahal untuk dimiliki, 

c. Kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang sangat minim pada 

penggunaan alat ICT, 

d. Sering terjadi penyalahgunaan pada teknologi. 

 

A. Dampak Positif dan Negatif Pembelajaran yang Menggunakan ICT/TIK 

1. Dampak Positif Pembelajaran yang Menggunakan ICT/TIK 

Seiring berkembangnya zaman, ICT/TIK semakin digunakan di dunia 

pembelajaran, hal itu bisa terjadi karena ICT/TIK dirasa membawa keuntungan baik bagi 

pengajar maupun pelajar, antara lain yaitu: 

• Pelajar menjadi lebih mudah pada belajar, karena kebanyakan pelajar lebih 

menyukai praktek dibandingkan dengan teori, 

• Pengajar menjadi lebih mudah mengajar dan mudah menyampaikan materi 

dengan membuat presentasi-presentasi yang memudahkan proses pembelajaran, 

• Bagi pelajar maupun pengajar, pemberian dan penerimaan materi atau tugas tidak 

harus bertatap muka, jadi jika pengajar berhalangan hadir tetap dapat memberi 

tugas atau materi melalui e-mail atau surel (surat elektronik), 

• Pada membuat laporan, baik bagi pelajar maupun pengajar jadi lebih mudah 

karena jika memakai computer akan mudah dikoreksi jika ada kesalahan, 

• Pada belajar, baik pengajar maupun pelajar akan lebih mudah mencari sumber 

materi pembelajaran karena adanya internet, 

 
 



 
 

• Pembelajaran yang menggunakan ICT/TIK bisa dibuat lebih menarik, misalnya 

dengan memunculkan gambar atau suara sehingga pelajar lebih antusias untuk 

belajar. 

2. Dampak Negatif Pembelajaran yang Menggunakan ICT/TIK 

Segala sesuatu pasti ada dampak negatifnya, tidak terkecuali dengan pembelajaran 

yang menggunakan ICT/TIK, di antaranya : 

• Pembelajaran yang menggunakan ICT/TIK hanya bisa dilaksanakan oleh sekolah 

yang mampu, bagi sekolah – sekolah yang kurang mampu akan ketinggalan, dan 

siswanya akan kesulitan jika mereka masuk ke sekolah lanjutan di kota besar yang 

sudah sering menggunakan ICT/TIK, 

• Setiap pelajar harus mendapat fasilitas yang sama, jadi pada pembelajaran yang 

menggunakan komputer, setiap pelajarnya harus memakai 1 komputer yang 

memadai, jika komputer yang pada kondisi baik hanya sebagian, akan ada siswa 

yang hanya menonton, sehingga mereka tidak menguasai penggunaan computer, 

• Pada pembelajaran, siswa – siswa yang tidak antuasias pada penerimaan materi 

sering kali lebih suka main game selama pembelajaran, sehingga mereka tidak 

konsentrasi dan tidak menerima materi yang diajarkan, 

• Pada pembelajaran yang menggunakan internet yang tidak dibatasi, sering kali 

pelajar menggunakan internet bukan untuk keperluan belajar, misalnya membuka 

situs youtube untuk menonton video pada proses belajar, sehingga pembelajaran 

menjadi tidak efektif. 

 

A. Kesimpulan 

Pemanfaatan teknologi komunikasi pada pembelajaran di sekolah dasar, ialah 

mengenai pentingnya teknologi pada pembelajaran. Pendidikan yang baik adalah pendidikan 

yang dinamis dan mengikuti perkembangan zaman, begitu juga pada teknologi dan 

komunikasi. Pendidikan yang menggunakan teknologi dan komunikasi memiliki banyak 

dampak positif bagi siswa, pembelajaran akan lebih variatif dan siswa dapat memiliki 

pengalaman belajar yang berbeda, Information and Communication Technologies (ICT) atau 

yang lebih dikenal dengan TIK merupakan media untuk melakukan kegiatan seperti 

pemrosesan, manipulasi, pengolahan dan pemindahan informasi. 

 
 



 
 

Akan tetapi minimnya jumlah tenaga pendidik yang menguasai teknologi dan 

minimnya fasilitas yang dimiliki oleh sekolah menjadi kendala yang lumrah kita temukan di 

Indonesia, sehingga hal itu juga menjadi penghambat pada proses pembelajaran. 

Oleh karena itu, hal pertama yang harus dibenahi guna memaksimalkan penggunaan 

teknologi dan komunikasi pada pembelajaran di Sekolah Dasar sejatinya adalah harus 

memperbaiki sumber daya manusia dan sarana serta pra sarana yang dimiliki sekolah 

terlebih dahulu. 

  

 

 
 



BAB 6 

Karakteristik serta kebutuhan Siswa  
 

Ada beberapa karakteristik murid di usia Sekolah Dasar yang perlu 

diketahui para guru, agar lebih mengetahui keadaan peserta didik khususnya ditingkat 

Sekolah Dasar (SD). Seorang guru haruslah dapat menerapkan metode pengajaran 

yang sesuai dengan keadaan muridnya, maka sangat penting bagi seorang pendidik 

mengetahui karakteristik muridnya. Selain karakteristik, yang perlu diperhatikan oleh 

pendidik juga adalah kebutuhan peserta didik. Pemahaman terhadap karakteristik 

peserta didik serta tugas-tugas perkembangan murid SD dapat dijadikan titik awal 

untuk menentukan tujuan pendidikan di SD, serta untuk menentukan waktu yang 

tepat pada memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan perkembangan murid itu 

sendiri. Secara ideal, pada rangka pencapaian perkembangan diri murid, sekolah serta 

guru seyogiyanya dapat atau mampu menyediakan serta memenuhi berbagai 

kebutuhan muridnya pada rangka pencapaian perkembangan diri murid. Seperti 

Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis, Pemenuhan Kebutuhan Rasa Aman, Pemenuhan 

Kebutuhan Kasih Sayang atau Penerimaan, Pemenuhan Kebutuhan Harga Diri , 

Pemenuhan Kebutuhan Akatualisasi Diri. 

Di samping memperhatikan karakteristik murid, implikasi pendidikan dapat 

juga bertolak dari kebutuhan peserta didik. Pemaknaan kebutuhan murid SD dapat 

diidentifikasi dari tugas-tugas perkembangannya. Tugas-tugas perkembangan adalah 

tugas-tugas yang muncul pada saat atau suatu periode tertentu dari kehidupan 

individu, yang jika berhasil akan menimbulkan rasa bahagia serta membawa ke  arah 

keberhasilan pada melaksmuriserta tugas-tugas berikutnya, sementara kegagalan pada 

melaksmuriserta tugas tersebut menimbulkan rasa tidak senang serta keputusasaan. 

 

Bentuk –Bentuk karakteristik murid SD 



1. Senang bermain. 

Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksmuriserta 

kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan lebih – lebih untuk kelas 

rendah. Guru sd seyogiyanya merancang model pengajaran yang 

memungkinkan asertaya unsur permainan di dalamnya. Guru hendaknya 

mengembangkan model pengajaran yang serius tapi santai. Penyusunan 

jadwal pelajaran hendaknya diselingi dengan antara mata pelajaran yang 

serius seperti IPA, matematika, dengan pelajaran-pelajaran yang mengandung 

unsur permainan seperti pendidikan jasmani, atau seni budaya serta 

keterampilan.  

2. Senang bergerak.  

Orang dewasa dapat duduk berjam-jam lamanya, sesertagkan murid 

SD hanya dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh 

karena itu, guru hendaknya mampu merancang model pengajaran yang 

memungkinkan murid berpindah atau bergerak. Menyuruh murid untuk duduk 

rapi untuk jangka waktu yang lama dirasakan murid sebagai siksaan, sehingga 

jika demikian asertaya, murid atau murid justru akan menjadi membangkang. 

3. Murid senang bekerja pada kelompok.  

Dari pergaulanya dengan kelompok sebaya, murid belajar aspek-

aspek yang penting pada proses sosialisasi, seperti: belajar memenuhi aturan-

aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada 

diterimanya dilingkungan, belajar menerimanya tanggung jawab, belajar 

bersaing dengan orang lain secara sehat (sportif), mempelajarai olah raga serta 

membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pengajaran yang 

memungkinkan murid untuk bekerja atau belajar pada kelompok, serta belajar 

keadilan serta demokrasi. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru 



harus merancang model pengajaran yang memungkinkan murid untuk bekerja 

atau belajar pada kelompok. Guru dapat meminta murid untuk membentuk 

kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau 

menyelesaikan suatu tugas secara kelompok, sehingga diharapkan murid 

mampu melakukan interaksi sosial berupa pengajaran dengan hasil yang 

efektif. 

4. Senang merasakan atau melakukan/memperagakan sesuatu secara langsung. 

Ditunjau dari teori perkembangan kognitif, murid SD memasuki 

tahap operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar 

menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Berdasar 

pengalaman ini, murid membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, 

waktu, fungsi-fungsi baserta, jenis kelamin, moral, serta sebagainya. Bagi 

murid SD, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika 

murid melaksmuriserta sendiri, sama halnya dengan memberi contoh bagi 

orang dewasa. Dengan demikian guru hendaknya merancang model 

pengajaran yang memungkinkan murid terlibat langsung pada proses 

pengajaran. Sebagai contoh murid akan lebih memahami tentang solat jika 

langsung dengan prakteknya. 

 



 

C.  Kebutuhan Murid SD 

Bertolak dari kebutuhan peserta didik. Pemaknaan kebutuhan murid SD 

dapat diidentifikasi dari tugas-tugas perkembangannya. Tugas-tugas 

perkembangan adalah. 

”Tugas-tugas yang muncul pada saat atau suatu periode tertentu dari 
kehidupan individu, yang jika berhasil akan menimbulkan rasa bahagia 
serta membawa arah keberhasilan pada melaksmuriserta tugas-tugas 
berikutnya, sementara kegagalan pada melaksmuriserta tugas tersebut 
menimbulkan rasa tidak bahagia, ditolak oleh masyarakat serta 
kesulitan pada menghadapi tugas-tugas berikutnya”. 

Tugas-tugas perkembangan yang bersumber dari kematangan fisik 

diantaranya adalah belajar berjalan, belajar melempar, menangkap, serta 

menensertag bola, belajar menerima jenis kelamin yang berbeda dengan dirinya. 

Beberapa tugas pekembangan terutama bersumber dari kebudayaan seperti belajar 

membaca, menulis serta berhitung, belajar tanggung jawab sebagai warga negara. 

Sementara tugas-tugas perkembangan yang bersumber dari nilai-nlai kepribadian 

individu diantaranya memilih serta mempersiapkan diri untuk bekerja serta 

beriteraksi sosial di dunia kerja. 

Murid usia SD ditandai oleh tiga dorongan ke luar yang besar adalah, 

(1) Kepercayaan murid untuk keluar rumah serta masuk pada kelompok sebaya, 

(2) Kepercayaan murid memasuki dunia permainan serta kegiatan yang 

memperlukan keterampilan fisik, serta (3) Kepercayaan mental untuk memasuki 

dunia konsep, logika, ligika serta simbolis, serta pada komunikasi orang dewasa. 

Dengan demikian pemahaman terhadap karakteristik peserta didik serta 

tugas-tugas perkembangan murid SD dapat dijadikan titik awal untuk menentukan 

tujuan pendidikan di SD, serta untuk menentukan waktu yang tepat pada 

memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan perkembangan murid itu 

sendiri.  



 

D. Aplikasi Pemenuhan kebutuhan murid disekolah  

1. Pemenuhan kebutuhan fisiologis  

a) Menyediakan program makan siang yang murah atau bahkan gratis. 

b) Menyiapkan ruangan kelas dengan daya tampung yang memadai serta suhu 

yang tepat. 

c) Menyiapkan kamar mandi/toilet pada jumlah yang seimbang, laki-laki serta 

perempuan jumlahnya sama.  

d) Menyiapkan ruangan serta lahan untuk istirahat bagi murid yang 

representatif atau yang cakap. 

 

 



2. Pemenuhan kebutuhan rasa aman:  

a) Sikap serta perilaku guru menyenangkan, mampu menunjukkan penerimaan 

terhadap muridnya, serta tidak menunjukkan ancaman atau sifat 

menghakimi atau sifat-sifat yang dibenci oleh murid.  

b) Asertaya harapan yang konsisten pada murid 

c) Menguasai perilaku murid di kelas/sekolah dengan menerapkan sistem 

pendisiplinan murid secara adil, tidak memihak, serta tidak 

mengmuridemaskan salah satu murid.  

d) Lebih banyak memberikan penguatan perilaku (reinforcement) melalui 

pujian/ balasan  atas segala perilaku positif murid dari pada memberikan 

hukuman atas perilaku negatif yang murid lakukan. 

3. Pemenuhan kebutuhan kasih sayang atau penerimaan: 

a. Hubungan Guru dengan Murid:  

1) Guru dapat menampilkan ciri-ciri kepribadian : empati, peduli serta 

perhatian terhadap murid, sabar, adil, terbuka serta dapat menjadi 

pendengar yang baik bagi muridnya. 

2) Guru dapat menerapkan pengajaran individu serta dapat memahami 

muridnya (kebutuhan, potensi, minat, karakteristik kepribadian serta 

latar belakangnya) 

3) Guru lebih banyak memberikan pendapat serta umpan balik yang 

positif daripada yang negatif. 

4) Guru dapat menghargai serta menghormati setiap pemikiran, pendapat 

serta keputusan setiap murid atau muridnya. 



5) Guru dapat menjadi penolong yang bisa diandalkan serta memberikan 

kepercayaan terhadap muridnya, sehingga murid tidak perlu tajut lagi 

ketika bersekolah. 

b. Hubungan murid dengan murid:  

1) Sekolah mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kerja 

sama mutualistik atau timbal-balik serta saling percaya di antara murid 

2) Sekolah dapat menyelenggarakan class meeting, melalui berbagai 

forum, seperti olah raga atau kesenian.  

3) Sekolah mengembangkan diskusi kelas yang tidak hanya untuk 

kepentingan pengajaran. 

4) Sekolah mengembangkan bentuk-bentuk ekstra kurikuler yang 

beragam. 

4. Pemenuhan kebutuhan harga diri: 

a. Mengembangkan harga diri murid 

1) Mengembangkan pengetahuan baru berdasarkan latar 

pengetahuan yang dimiliki muridnya (scaffolding) 

2) Mengembangkan sistem pengajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan murid 

3) Memfokuskan pada kekuatan serta aset yang dimiliki setiap 

murid  

4) Mengembangkan strategi pengajaran yang beragam  

5) Selalu siap memberikan bantuan apabila para murid 

mengalami kesulitan 



6) Melibatkan seluruh murid di kelas untuk berpartisipai serta 

bertanggung jawab. 

7) Ketika harus mendisiplinkan murid, sedapat mengkin 

dilakukan secara pribadi, tidak di depan umum. 

b. Penghargaan dari pihak lain  

1) Mengembangkan iklim kelas serta pengajaran kooperatif 

atau kerja sama dimana setiap murid dapat saling 

menghormati serta mempercayai, tidak saling 

mencemoohkan, serta tidak saling menjatuhkan.  

2) Mengembangkan program “star of the week” atau bintang 

kelas pada seminggu.  

3) Mengembangkan program penghargaan atas pekerjaan, 

usaha serta prestasi yang diperoleh murid.  

4) Mengembangkan kurikulum yang dapat mengantarkan 

setiap sisiwa untuk memiliki sikap empatik serta menjadi 

pendengar yang baik. 

5) Berusaha melibatkan para murid pada setiap pengambilan 

keputusan yang terkait dengan kepentingan para murid itu 

sendiri. 

c. Pengetahuan serta Pemahaman 

1) Memberikan kesempatan kepada para murid untuk 

mengeksplorasi atau menjelajah bisertag-bisertag yang 

ingin diketahuinya.  

2) Menyediakan pengajaran yang memberikan tantangan 

intelektual atau ilmu pengetahuan melalui pendekatan 

discovery-inquiry  



3) Menyediakan topik-topik pengajaran dengan sudut 

pansertag yang bervariasi 

d. Estetik atau keindahan 

1) Menyusun ruangan kelas secara rapi serta menarik 

2) Menempelkan hal-hal yang menarik pada dinding ruangan, 

termasuk di dalamnya memampangkan karya-karya seni 

murid yang dianggap menarik.  

3) Ruangan dicat dengan warna-warna yang menyenangkan 

serta menarik 

4) Memelihara sarana serta pra sarana yang ada di sekeliling 

sekolah 

5) Ruangan yang bersih serta wangi  

6) Tersedia taman kelas serta sekolah yang tertata indah 

5. Pemenuhan Kebutuhan Aktualisasi Diri 

a. Memberikan kesempatan kepada para murid untuk melakukan hal yang 

terbaiknya  

b. Memberikan kebebasan kepada murid untuk menggali serta 

mengeksplor kemampuan serta potensi yang dimilikinya 

c. Menciptakan pengajaran yang bermakna dikaitkan dengan kehidupan 

nyata. 

d. Perencanaan serta proses pengajaran yang melibatkan aktivitas 

metakognitif murid. 

Seorang guru harus dapat menerapkan metode atau cara pengajaran yang 

sesuai dengan keadaan muridnya, maka sangat penting bagi seorang guru 

mengetahui karakteristik muridnya. Selain karakteristik yang perlu diperhatikan 

juga adalah kebutuhan murid. Pemahaman terhadap karakteristik murid serta 



tugas-tugas perkembangan murid SD dapat dijadikan titik awal untuk menentukan 

tujuan pendidikan di SD, serta untuk menentukan waktu yang tepat pada 

memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan perkembangan murid itu 

sendiri. Secara ideal, pada rangka pencapaian perkembangan diri murid, sekolah 

serta guru sebaiknya dapat menyediakan serta memenuhi berbagai kebutuhan 

muridnya pada rangka pencapaian perkembangan diri murid. Sepeti Pemenuhan 

Kebutuhan Fisiologis, Pemenuhan Kebutuhan Rasa Aman, Pemenuhan 

Kebutuhan Kasih Sayang atau Penerimaan, Pemenuhan Kebutuhan Harga Diri , 

Pemenuhan Kebutuhan Akatualisasi Diri. 

Karakteristik Perkembangan murid usia kelas awal SD 

Murid yang berada di kelas awal SD adalah murid yang berada pada 

rentangan usia dini. Masa usia dini ini merupakan masa yang pendek tetapi 

merupakan masa yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Oleh karena 

itu, pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki murid perlu didorong sehingga 

akan berkembang secara optimal serta maksimal.  

 
Karakteristik perkembangan murid pada kelas awal SD (kelas satu, dua serta tiga) 

biasanya telah mencapai pertumbuhan fisik yang matang. Mereka dapat mengontrol 

gerak serta keseimbangan tubuh mereka seperti dapat melompat dengan kaki secara 

bergantian, dapat mengendarai sepeda roda dua, serta dapat menangkap bola. 

Koordinasi tangan serta mata mereka juga telah berkembang sehingga mereka dapat 

memegang pensil serta memegang gunting dengan baik. 

Selain perkembangan motorik, murid pada kelas awal SD juga mengalami 

perkembangan sosial antara lain mereka dapat menunjukkan keakuannya tentang 

jenis kelaminnya, mulai berkompetisi dengan teman sebaya, mempunyai sahabat, 

mampu berbagi, serta mandiri. Selanjutnya, ada perkembangan emosi murid pada 

kelas awal SD (usia 6-8 tahun) yang ditandai dengan mampunya murid 

mengekspresikan reaksi terhadap orang lain, dapat mengontrol emosi, sudah mampu 

berpisah dengan orang tua serta mulai belajar tentang benar serta salah. Sementara 



untuk perkembangan kecerdasannya, murid usia kelas awal SD ditunjukkan dengan 

kemampuannya pada melakukan seriasi, mengelompokkan obyek, berminat terhadap 

angka serta tulisan, meningkatnya perbendaharaan kata, senang berbicara, memahami 

sebab akibat serta berkembangnya pemahaman terhadap ruang serta waktu.  

 

Cara Murid Belajar  

Piaget (1950) menyatakan bahwa setiap murid memiliki cara-cara tersendiri pada 

menginterpretasi serta beradaptasi dengan lingkungannya (Teori Perkembangan 

Kognitif). Menurutnya, setiap murid memiliki struktur kognitif yang disebut 

schemata adalah sistem konsep yang ada pada pikiran sebagai hasil pemahaman 

terhadap objek yang ada pada lingkungannya. Pemahaman tentang objek tersebut 

berlangsung melalui proses asimilasi serta akomodasi. Proses asimilasi adalah 

menghubungkan objek dengan konsep yang sudah ada pada pikiran sesertagkan 

proses akomodasi adalah proses memanfaatkan konsep-konsep pada pikiran untuk 

menafsirkan objek. Kedua proses tersebut jika berlangsung terus-menerus maka akan 

membuat pengetahuan lama serta pengetahuan baru menjadi seimbang. Dengan cara 

seperti itu, secara bertahap murid dapat membangun pengetahuan melalui interaksi 

dengan lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka perilaku belajar murid sangat 

dipengaruhi oleh aspek-aspek dari pada dirinya serta lingkungannya. Maka dari itu, 

kedua proses ini tidak bisa dipisahkan dari proses belajar murid. 

 

Murid usia SD berada pada tahapan operasi konkret. Pada rentang usia tersebut 

murid mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut: (1) mulai memansertag 

dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain secara reflektif 

serta memansertag unsur-unsur secara serentak, (2) mulai berpikir secara operasional, 

(3) mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda, 

(4) membentuk serta mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah 

sederhana, serta mempergunakan hubungan sebab akibat, serta (5) memahami konsep 

substansi, volume zat cair, panjang, lebar, luas, serta berat. 



Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir tersebut, kecenderungan belajar 

murid usia SD memiliki tiga ciri, adalah:  

1. Konkrit  

Konkrit mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkrit 

yakni yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, serta diotak-atik dengan titik 

penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Pemanfaatan 

lingkungan akan menghasilkan proses serta hasil belajar yang lebih bermakna serta 

bernilai sebab murid dihadapkan dengan peristiwa serta keadaan yang sebenarnya, 

keadaan yang alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual, lebih bermakna, serta 

kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. 

 

2. Integratif  

Pada tahap usia sekolah dasar, murid memansertag sesuatu yang dipelajari 

sebagai suatu keutuhan. Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai 

disiplin ilmu, hal ini melukiskan cara berpikir murid yang deduktif yakni dari hal 

umum ke bagian demi bagian yang lebih khusus.  

 

3. Hierarkis  

Pada tahapan usia sekolah dasar, cara murid belajar berkembang secara bertahap 

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, serta cakupan keluasan serta kedalaman materi. 

 

Belajar serta Pengajaran Bermakna 

Belajar pada hakikatnya merupakan proses perubahan di pada kepribadian yang 

berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, serta kepandaian. Perubahan ini bersifat menetap 

pada tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman.  

Pengajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antar murid dengan 

murid, murid dengan sumber belajar serta murid dengan pendidik. Kegiatan 

pengajaran ini akan menjadi bermakna bagi murid jika dilakukan pada lingkungan 



yang nyaman serta memberi rasa aman bagi murid. Proses belajar bersifat individual 

serta kontekstual, artinya proses belajar terjadi pada diri individu sesuai dengan 

perkembangannya serta lingkungannya. 

Belajar bermakna (meaningfull learning) merupakan suatu proses dikaitkannya 

informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat pada 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 pada struktur kognitif murid. 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 

serta tidak mudah dilupakan. Dengan demikian, agar terjadi belajar bermakna maka 

guru harus selalu berusaha mengetahui serta menggali konsep-konsep yang telah 

dimiliki murid serta membantu memadukan konsep-konsep tersebut secara harmonis 

dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. 

Dengan kata lain, belajar akan lebih bermakna jika murid mengalami langsung 

apa yang dipelajarinya dengan mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya 

mendengarkan orang lain atau guru menjelaskan. 

 

Pansertagan Tentang Murid SD 

1. John Locke 

Sejumlah ahli berpendapat bahwa John Locke merupakan salah satu pelopor 

kaum environmental. Pendapat yang terkenal dari John Locke adalah seperti tabula 

rasa atau kertas kosong. Pikiran seorang murid merupakan hasil dari pengalaman 

serta proses belajar. Pengalaman serta proses belajar yang diperoleh melalui indera 

membentuk manusia menjadi individu yang unik. Peran orang tua pada 

perkembangan murid sangat dominan karena orang tua harus bertanggung jawab 

untuk mendidik murid tentang kendali diri serta rasionalitas; serta merancang, 

memilihkan, serta menentukan lingkungan serta pengalaman yang sesuai sejak murid 

dilahirkan. 



1.   Lingkungan menentukan cara berpikir seseorang melalui asosiasi antara 

pikiran serta perasaan. Misalnya, seorang murid tidak akan dapat mengenali 

kamarnya tanpa menyertakan perasaan senangnya; 

2.  Banyak perilaku manusia yang berkembang berdasarkan proses repetisi atau 

pengulangan. Artinya, apabila suatu perilaku dilakukan berulang kali maka 

akan menjadi kebiasaan serta menjadi kesulitan untuk menghapus perilaku itu. 

3.  Manusia mengalami proses belajar melalui imitasi atau peniruan. Artinya, apa 

yang dilakukan merupakan hasil meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. 

4.  Manusia belajar melalui reward and punishment atau imbalan serta hukuman. 

 

2. Jean Jacques Rousseau 

Tokoh yang berseberangan dengan Locke adalah Rousseau yang juga dikenal 

sebagai pelopor kaum hereditas. Rousseau lebih positif pada memansertag 

perkembangan seorang murid dibandingkan Locke. Akan tetapi di satu sisi, Rousseau 

setuju dengan pendapat Locke bahwa murid-murid berbeda dengan orang dewasa. 

Lebih jauh Rousseau menyatakan bahwa sejak murid dilahirkan, dia sudah dibekali 

oleh rasa keadilan serta moralitas, serta perasaan serta pikiran. Artinya murid sudah 

memiliki kapasitas serta modal yang akan terus berkembang secara alami tahap demi 

tahap. Tugas orang tua serta guru adalah memberikan kesempatan agar bakat atau 

bawaan tersebut dapat berkembang serta memandu pertumbuhan murid. 

Menurut Rousseau, masa murid-murid (usia 2-12 tahun) ditandai oleh 

kemampuan untuk mandiri: mulai berjalan sendiri, makan sendiri, berbicara, serta 

berlari. Pada masa ini, murid mulai mengembangkan penalaran yang bersifat intuitif 

karena berhubungan langsung dengan gerakan tubuh serta indera. Misalnya, seorang 

gadis kecil yang berhasil melemparkan bola maka ia akan menunjukkan pengetahuan 

intuitif tentang kecepatan serta jarak. 

 

 

 

 



3. G. Stanley Hall 

 G. Stanley Hall melakukan penelitian-penelitian yang berpijak pada teori 

Darwin. Penelitiannya menyangkut topik: keyakinan, pengetahuan, serta perasaan 

yang terdapat pada murid ketika tumbuh lebih dewasa. 

 

4. Binet, Freud, serta Watson 

 Tokoh-tokoh psikologi berikutnya yang mulai peduli untuk memahami murid 

secara khusus adalah Alfred Binet yang membedakan intelegensi antara murid 

normal dengan murid subnormal, Sigmund Freud yang berpendapat bahwa 

pengalaman pada masa kecil akan menentukan pola perilaku pada masa dewasa, serta 

John Watson yang menyampaikan karya penelilitannya yang membahas peran pola 

asuh orang tua. 

 Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa mulai pertengahan abad 

kesembilan belas, pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan 

pada masa murid bervariasi. Namun pada intinya, masa murid merupakan masa yang 

menentukan tahap-tahap perkembangan berikutnya. Pengelolaan yang baik pada masa 

murid-murid akan menghasilkan orang dewasa yang lebih matang. Pribadi murid 

merupakan hasil interaksi antara unsur keturunan serta pengalaman yang diperoleh 

melalui lingkungan. 

 Salah satu teori tentang perkembangan sepanjang rentang kehidupan 

dikemukakan oleh Papalia & Olds (1986), yang intinya bahwa kehidupan manusia 

dapat dibedakan berdasarkan kelompok kronologisnya. Untuk murid sekolah dasar 

sebagai periode murid-murid madya (usia 6-12 tahun), masa ini ditandai oleh 

sebagian besar waktu yang ada digunakan untuk sekolah. Murid-murid pada masa ini 

mengalami perkembangan cara berpikir logis sebagai hasil dari sekolah formal yang 

dijalaninya. Namun demikian, faktor keluarga masih tetap harus dipertimbangkan 

andilnya pada perkembangan murid yang bersangkutan. 

           Menurut Tahap perkembangan psikoseksual menurut Freud, usia SD sebagai 

Tahap laten (usia 6 tahun sampai dengan pubertas). Tahap ini ditandai dengan usaha 

murid untuk menekan semua minat terhadap seks serta mulai mengembangkan 



keterampilan sosial serta intelektual yang diharapkan dapat digunakan untuk 

menyalurkan energi serta melupakan konflik yang terjadi pada masa falik. 

 

5.Erik Erikson (1902 - 1994) 

 Erikson menyatakaan bahwa perkembangan ketika murid memasuki usia 

sekolah, murid akan memasuki tahap perkembangan berikutnya adalah krisis antara 

tekun serta rasa rendah diri (industry vs inferiority). Upaya yang diperoleh pada 

tahap perkembangan sebelumnya akan membawa murid menuju pengalaman baru 

yang lebih bervariasi. Hal ini aktif mengarahkan energi yang ada untuk 

mengembangkan kemampuan intelektual serta penguasaan pengetahuan melalui 

imajinasi. Memasuki dunia sekolah merupakan kesempatan untuk mengembangkan 

imajinasi serta pengetahuan, sekaligus mulai perlahan melatih mengembangkan rasa 

berkompeten pada murid sehingga tidak ada lagi rasa rendah diri. Tugas guru adalah 

memberikan bimbingan yang lembut tetapi tegas agar murid dapat belajar tentang 

sesuatu yang semula tidak terpikirkan. 

 

6.Arnold Gesell (1880 -1961) 

 Gesell sangat tertarik untuk mempelajari dunia murid. Menurutnya, terdapat 

dua hal penting pada perkembangan seorang murid bahwa murid merupakan produk 

dari lingkungan. Namun secara fundamental, perkembangan murid ditentukan oleh 

unsur dari pada yang sering disebut dengan gen. Semakin bertambah usia, seseorang 

akan menjadi semakin matang. Peristiwa tersebut yang menjadi dasar dari teori 

kematangan. Gesell menjelaskan bahwa murid normal akan berkembang 

berdasarkan rangkaian perkembangan yang sama tetapi memiliki rerata kecepatan 

perkembangan yang bervariasi. Kecepatan perkembangan dipengaruhi oleh 

temperamen serta kepribadian. 

Implikasi konsep Gesell pada pengajaran di SD adalah: 

a) Buanglah jauh-jauh anggapan bahwa murid yang sesertag berkembang 

sangat tergantung pada orang tua. 



b) Berusahalah untuk menghargai pertumbuhan yang luar biasa terjadi pada 

murid. Amatilah perubahan yang terjadi setiap minggu, bulan, serta 

seterusnya akibat asertaya proses perkembangan. 

c) Hargai ketidakmatangan murid dengan mengantisipasi bahwa sebelum 

murid mampu berjalan sendiri, ia membutuhkan bimbingan. 

d) Cobalah untuk menghindari berharap yang lebih pada murid. Biarkan 

murid berkembang tahap demi tahap sesuai kemampuannya sendiri. 

 

Teori Belajar Sosial 

 Teori belajar sosial oleh Watson yang mencoba menerapkan teori Pavlov (teori 

pengkondisian asosiatif stimulus-respon) ke pada hal emosi. Hasilnya menunjukkan 

bahwa emosi dapat dipelajari dari lingkungan. 

 Teori belajar sosial ini beranggapan bahwa perilaku, lingkungan, serta kognisi 

merupakan kunci keberhasilan pada perkembangan. Apabila organisme berada pada 

lingkungan social, maka ia akan belajar secara cepat melalui proses observasi pada 

perilaku orang lain. Ketika mengobservasi perilaku orang lain, maka ia akan 

melibatkan fungsi kogniti, serta ketika mengulang-ulang perilaku terjadilah 

penguatan yang luar biasa. 

 Pelopor teori belajar sosial ini adalah Albert Bandura serta Walter Mischel. 

Inti dari teori ini adalah pembentuk perilaku sosial murid merupakan asertaya proses 

imitasi atau proses meniru. Objek imitasi tidak hanya model yang hidup namun juga 

model-model simbolik yang diperoleh melalui media massa. Individu akan 

berperilaku tertentu sebagai hasil dari meniru orang lain yang kemudian diulang-

ulang serta akhirnya terintegrasi menjadi bagian dari dirinya. Teori belajar sosial 

menyatakan bahwa kemampuan psikologis yang dimiliki seseorang merupakan hasil 

imitasi terhadap orang lain. Imitasi dapat dilakukan melalui observasi dilakukan pada 

beberapa tahap, yang meliputi objek hidup maupun objek yang bersifat simbolik. 

 Implikasi teori Bandura tersebut pada pengajaran menjadi metode yang efektif 

bagi murid pada pengajaran di sekolah dasar. 

 



Teori  Piaget 

Seorang psikolog Swiss yang bernama Jean Piaget (1896-1980) menyatakan 

bahwa murid akan membangun dunia kognitif mereka sendiri karena murid mampu 

mengolah informasi yang diterima untuk mengembangkan gagasan baru, tidak hanya 

sekedar menerima informasi dari lingkungan. 

         Murid SD dapat diklasifikasikan sesuai perkembangan kognisi. Menurut Piaget, 

murid SD masuk pada Tahap operasional konkrit (usia 7-11 tahun). Murid-murid 

mulai mampu berpikir logis untuk menggantikan cara berpikir sebelumnya yang 

masih bersifat intuitif-primitif, namun membutuhkan contoh-contoh konkret. 

Implikasi dari Toeri Piaget tersebut menunjukan bahwa pengajaran di SD harus 

mengunakan pendekatan melalui kegiatan yang nyata atau konkret. 

          

Teori perkembangan moral dari Kohlberg 

Teori perkembangan moral dari Kohlberg merupakan penyempurnaan dari 

pendapat Piaget. Dia menyatakan bahwa perkembangan moral hanya terjadi melalui 

dua fase, adalah (1) pemahaman bahwa perilakunya diperoleh melalui konskuensi 

yang didapat sebagai akibatnya serta (2) murid yang lebih besar usianya akan menilai 

perilaku salah berdasar pada niat yang mendasari. Fokus perilaku murid terletak pada 

konsekuensi atau akibat; sesertagkan pada murid yang lebih tua usianya akan 

menitikberatkan pada motif yang mendasari perilaku tersebut. 

 

Teori  Etologi 

Teori ini diwakili oleh John Bowlby (1907 - 1990). la memperoleh gambaran 

bahwa murid-murid yang tinggal di penampungan atau panti sosial ternyata 

mengalami masalah emosional serta kurang mampu menjalin hubungan dengan orang 

lain secara intim. Murid tidak mampu mengekspresikan serta merasakan cinta karena 

hilangnya kesempatan untuk membentuk kelekatan dengan ibu pada masa awal 

kehidupan murid tersebut. Artinya, hubungan emosional atau kelekatan ibu-murid 

pada awal kehidupan murid akan berpengaruh besar terhadap perkembangan 



emosional murid. Hal itu dapat diperbaiki atau diperburuk oleh lingkungan tempat 

tinggal murid. 

 

Tabel. Komparasi Teori Perkembangan 

Batasan Usia Teori 
Psikoseksual 

Teori Psikososial Teori Perkembangan 
Kognisi 

0-1,5 tahun Oral Kepercayaan vs 
ketidakpercayaan 

Sensorimotor 

1-3 tahun Anal Otonomi vs rasa malu 
serta keragu-raguan 

Sensorimotor serta 
memasuki praoperasional 

3-6 tahun Falik Upaya vs rasa bersalah Praoperasional 

6-11 tahun Laten Tekun vs rendah hati Operasional konkrit 

11-15 tahun Genital Identitas vs kekaburan Operasional konkrit 

15-18 tahun - Keintiman vs isolasi Operasional formal 

18-21 tahun - Produktif vs stagnasi  

> 21 tahun - Integrita vs kekecewaan  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa murid usia SD pada rentang 6-12 

tahun, ia sesertag berada pada pada krisis antara tekun rendah hati serta memiliki 

banyak ide sesuai dengan cara berpikir opresional konkrit serta masih membutuhkan 

figur model. 

 

Selanjutnya adalah pendekatan interaksionis yang bertujuan mengoptimalkan 

potensi murid dengan memberikan fasilitas, perlakuan, serta pendidian yang sesuai 

sehingga kemamuan murid berkembang secara maksimal. Berdasarkan konsep 

multiple intelligence, terdapat Sembilan macam kecerdasarn yang dapat 

dikembangkan, adalah: 



1. Kecerdasan kinestetik (berhubungan dengan fisik serta kesenian, sehingga 

dapat dikembangkan melalui kegaitan menari, berenang). 

2. Kecerdasan linguistic (berhubungan dengan kemampuan berbahasa). 

3. Kecerdasan matematik logik (berhubungan dengan kemampuan matematika 

serta logika) 

4. Kecerdasan spasial (berhubungan dengna kemampuan pansertag ruang). 

5. Kecerdasan visual (berhubungan dengan ketajaman persepsi). 

6. Kecerdasan interpersonal (berhubungan dengan kemampuan untuk menjalin 

hubungan dengan orang lain). 

7. Kecerdasan intrapersonal (berhubungan dengan kemampuan melakukan 

introspeksi, melihat diri sendiri). 

8. Kecerdasan natural (berhubungan dengan kemampuan menyelaraskan diri 

degna alam sekitar). 

9. Kecerdasan musikal (berhubungan dengan kemampuan musik, mengenali 

nada). 

 

Pengajaran Tematik 

Sesuai dengan tahapan perkembangan murid, karakteristik cara murid belajar, 

konsep belajar serta pengajaran bermakna, maka kegiatan pengajaran bagi murid 

kelas awal SD sebaiknya dilakukan dengan Pengajaran tematik. Pembelajaan tematik 

adalah pengajaran tepadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Tema 

adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan 

(Poerwadarminta, 1983). Dengan tema diharapkan akan memberikan banyak 

keuntungan, di antaranya: 

1) Murid mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu;  

2) Murid mampu mempelajari pengetahuan serta mengembangkan berbagai 

kompetensi dasar antar matapelajaran pada tema yang sama;  

3) Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih menpada serta berkesan;  



4) Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan 

mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi murid;  

5) Murid mampu lebih merasakan manfaat serta makna belajar karena 

materi disajikan  pada konteks tema yang jelas;  

6) Murid lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi pada situasi 

nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan pada satu mata pelajaran 

sekaligus mempelajari matapelajaran lain;  

7) Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan 

secara tematik dapat dipersiapkaan sekaligus serta diberikan pada dua atau 

tiga pertemuan, waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, 

pemantapan, atau pengayaan.  

 

Landasan Pengajaran Tematik 

Landasan Pengajaran tematik mencakup:  

Landasan filosofis pada pengajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga aliran 

filsafat adalah: (1) progresivisme, (2) konstruktivisme, serta (3) humanisme. Aliran 

progresivisme memansertag proses pengajaran perlu ditekankan pada pembentukan 

kreatifitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah (natural), serta 

memperhatikan pengalaman murid. Aliran konstruktivisme melihat pengalaman 

langsung murid (direct experiences) sebagai kunci pada pengajaran. Menurut aliran 

ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Manusia 

mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, 

pengalaman serta lingkungannya. Pengetahuan tidak dapat dipindah begitu saja dari 

seorang guru kepada murid, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-

masing murid. Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses 

yang berkembang terus-menerus. Keaktifan murid yang diwujudkan oleh rasa ingin 

tahunya sangat berperan pada perkembangan pengetahuannya. Aliran humanisme 

melihat murid dari segi keunikan/kekhasannya, potensinya, serta motivasi yang 

dimilikinya.  



 Landasan psikologis pada pengajaran tematik terutama berkaitan dengan 

psikologi perkembangan peserta didik serta psikologi belajar. Psikologi 

perkembangan diperlukan terutama pada menentukan isi/materi pengajaran tematik 

yang diberikan kepada murid agar tingkat keluasan serta kedalamannya sesuai 

dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi 

pada hal bagaimana isi/materi pengajaran tematik tersebut disampaikan kepada 

murid serta bagaimana pula murid harus mempelajarinya.  

Landasan yuridis pada pengajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan 

atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pengajaran tematik di sekolah dasar. 

Landasan yuridis tersebut adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Murid yang menyatakan bahwa setiap murid berhak memperoleh pendidikan serta 

pengajaran pada rangka pengembangan pribadinya serta tingkat kecerdasannya 

sesuai dengan minat serta bakatnya (pasal 9). UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan 

pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, 

serta kemampuannya (Bab V Pasal 1-b). 

 

Arti Penting Pengajaran Tematik 

Pengajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan murid pada proses 

belajar secara aktif pada proses pengajaran, sehingga murid dapat memperoleh 

pengalaman langsung serta terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai 

pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung, murid akan 

memahami konsep-konsep yang mereka pelajari serta menghubungkannya dengan 

konsep lain yang telah dipahaminya. Teori pengajaran ini dimotori para tokoh 

Psikologi Gestalt, termasuk Piaget yang menekankan bahwa pengajaran haruslah 

bermakna serta berorientasi pada kebutuhan serta perkembangan murid.  

Pengajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil 

melakukan sesuatu (learning by doing). Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau 

merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar 

murid. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual 



menjadikan proses pengajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antar mata pelajaran 

yang dipelajari akan membentuk skema, sehingga murid akan memperoleh keutuhan 

serta kebulatan pengetahuan. Selain itu, dengan penerapan pengajaran tematik di 

sekolah dasar akan sangat membantu murid, karena sesuai dengan tahap 

perkembangannya murid yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan 

(holistik).  

Beberapa ciri khas dari pengajaran tematik antara lain: 

1) Pengalaman serta kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat 

perkembangan serta kebutuhan murid usia sekolah dasar 

2) Kegiatan-kegiatan yang dipilih pada pelaksanaan pengajaran tematik 

bertolak dari minat serta kebutuhan murid; 

3) Kegiatan belajar akan lebih bermakna serta berkesan bagi murid sehingga 

hasil belajar dapat bertahan lebih lama; 

4) Membantu mengembangkan keterampilan berpikir murid; 

5) Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan 

permasalahan yang sering ditemui murid pada lingkungannya; serta 

6) Mengembangkan keterampilan sosial murid, seperti kerjasama, toleransi, 

komunikasi, serta tanggap terhadap gagasan orang lain. 

Dengan pelaksanaan pengajaran dengan memanfaatkan tema ini, akan diperoleh 

beberapa manfaat adalah: 

1) Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar serta indikator serta isi 

mata pelajaran akan terjadi penghematan, karena tumpang tindih materi 

dapat dikurangi bahkan dihilangkan, 

2) Murid mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi/materi 

pengajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir,  

3) Pengajaran menjadi utuh sehingga murid akan mendapat pengertian 

mengenai proses serta materi yang tidak terpecah-pecah,  

4) Dengan asertaya pemaduan antar mata pelajaran maka penguasaan konsep 

akan semakin baik serta meningkat. 



 

Karakteristik Pengajaran Tematik  

Sebagai suatu model pengajaran di sekolah dasar, pengajaran tematik memiliki 

karakteristik-karakteristik sebagai berikut:  

1. Berpusat pada murid 

Pengajaran tematik berpusat pada murid (student centered), hal ini sesuai 

dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan murid sebagai 

subjek belajar sesertagkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator adalah 

memberikan kemudahan-kemudahan kepada murid untuk melakukan aktivitas 

belajar.  

 

2. Memberikan pengalaman langsung 

Pengajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada murid 

(direct experiences). Dengan pengalaman langsung ini, murid dihadapkan pada 

sesuatu yang nyata (konkrit) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih 

abstrak.  

 

3. Pemisahan matapelajaran tidak begitu jelas 

Pada pengajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu 

jelas. Fokus pengajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat 

berkaitan dengan kehidupan murid. 

 

4. Menyajikan konsep dari berbagai matapelajaran  

Pengajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran 

pada suatu proses pengajaran. Dengan demikian, Murid mampu memahami konsep-

konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu murid pada 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi pada kehidupan sehari-hari.  

 

5. Bersifat fleksibel 



Pengajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru dapat mengaitkan 

bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan 

mengaitkannya dengan kehidupan murid serta keadaan lingkungan dimana sekolah 

serta murid berada. 

 

6. Hasil pengajaran sesuai dengan minat serta kebutuhan murid 

Murid diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya 

sesuai dengan minat serta kebutuhannya. 

 

7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain serta menyenangkan 

 

 

Rambu-rambu Pengajaran Tematik.  

2. Tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. 

3. Dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester. 

4. Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan, jangan dipaksakan untuk 

dipadukan.  

5. Kompetensi dasar yang tidak diintegrasikan dibelajarkan secara tersendiri. 

6. Kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap 

diajarkan baik melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. 

7. Kegiatan pengajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, serta 

berhitung serta penanaman nilai-nilai moral. 

8. Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik murid, minat, 

lingkungan, serta daerah setempat.  
 

 



BAB 7 

 

Pentingnya Pemahaman Kemampuan Awal  

 

Pengajaran merupakan suatu kegiatan untuk menjadikan pembelajar belajar, 

maksudnya membuat pembelajar ingin belajar. Untuk keberhasilan tersebut, maka pada 

pengajaran diperlukan memperhatikan empat aspek, yakni: (1) mengidentifikasi kebutuhan 

serta karakteristik murid-siswi, (2) memilih pendekatan pengajaran, (3) memilih serta 

menetapkan prosedur, metode serta teknik, serta (4) menetapkan alat evaluasi (Sugiyar dkk, 

2009). 

Setiap manusia mempunyai kemampuan belajar yang berbeda antara yang satu dengan 

yang lainnya. Kemampuan awal murid adalah kemampuan yang telah dipunyai oleh murid 

sebelum ia mengikuti pengajaran yang akan diberikan. Kemampuan awal (entry behavior) ini 

menggambarkan kesiapan murid pada menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. 

Ada penyelidikan yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara 

kemampuan awal murid dengan hasil belajar murid tersebut. Dengan dugaan bahwa murid 

yang menjadi subjek penyelidikan adalah murid yang mempunyai IQ di atas rata-rata, 

sehingga mereka tidak mengalami kesulitan pada menerima pelajaran selanjutnya. Dengan 

demikian perhatian guru dapat diarahkan pada kemampuan awal murid, sebelum materi 

pelajaran diberikan.  

Kemampuan awal murid sangatlah penting untuk diketahui oleh guru sebelum ia mulai 

dengan pengajarannya, karena dengan demikian dapat diketahui: a) apakah murid tersebut 

telah mempunyai  atau pengetahuan yang merupakan prasyarat (prerequisite) untuk 

mengikuti pengajaran; b) sejauh mana murid telah mengetahui materi apa yang akan 

disajikan serta diberikan oleh guru. Dengan mengetahui kedua hal tersebut, guru akan dapat 

menyusun materi pengajaran dengan lebih baik, sebab apabila murid diberi materi yang telah 

diketahui maka mereka akan merasa cepat bosan serta mereka akan menganggap materi 

tersebut tidak menarik.      

Di pada praktik sehari-hari seringkali guru merancang serta melaksanakan pengajaran 

berdasarkan asumsi bahwa murid telah mempunyai pengetahuan atau  yang merupakan 

prasyarat, serta murid belum mengetahui sama sekali materi yang akan disajikan. Dengan 

demikian tidaklah mengherankan apabila pengajaran menjadi tidak efektif karena asertaya 

kebosanan dari pihak murid, atau karena murid belum mempunyai kesiapan untuk menerima 

pelajaran.  



Kemampuan awal murid dapat diukur melalui tes awal, interview, atau cara-cara lain 

yang cukup simple seperti melontarkan pertanyaan-pertanyaan secara acak dengan distribusi 

perwakilan murid yang representative atau murid yang cakap. 

Berdasarkan penjelasan di atas, perencanaan pengajaran membutuhkan penyelidikan 

kebutuhan serta karakteristik murid-siswi  sebagai menyelidiki kemampuan awal murid. 

Menyelidiki murid dilakukan dengan memperhatikan kemampuan, serta pengalaman murid, 

baik sebagai kelompok maupun individu. Menyelidiki kemampuan awal murid merupakan 

kegiatan mengidentifikasi murid dari segi kebutuhan serta karakteristik untuk menetapkan 

spesifikasi serta kualifikasi perubahan perilaku (tujuan serta materi). 

Karakteristik murid didefinisikan sebagai aspek-aspek atau kualitas perseorangan 

murid,  pada umumnya meliputi antara lain; kemampuan akademik, usia serta tingkat 

kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman, keterampilan, psikomotorik, 

kemampuan bekerjasama, keterampilan sosial. Sebagian besar informasi mengenai 

karakteristik murid diperoleh dari catatan pada arsip sekolah. Jika hal ini tak tersedia maka 

perlu dilaksanakan tes/ujian khusus. Data karakteristik pribadi serta sosial diperoleh melalui 

pengamatan, wawancara, serta angket/kuesioner. 

Menururt Sugiyar dkk (2009) disamping karateristik umum murid tersebut 

(informasi akademik, pribadi, serta sosial) ada karakteristik khusus yang disebut dengan 

nonkonvensional yang meliputi kelompok minoritas (suku), cacat, serta tingkat kedewasaan. 

Hal ini berpengaruh pada penggunaan bahasa, penghargaan/pengakuan, perlakuan khusus, 

serta metode/strategi pada proses pengajaran. 

Banyak karakteristik murid yang dapat diisentifikasi pada diri murid yang dapat 

membawa pengaruh pada pelaksanaan serta hasil pengajaran secara keseluruhan. Pada 

bagian ini lebih banyak akan diuraikan karateristik murid yang berkaitan dengan kemampuan 

awal yang telah dimiliki yang menjadi pijakan strategi pengajaran secara optimal. Ini 

dilakukan karena kemampuan awal demikian penting peranannya pada meningkatkan 

kualitas pengajaran, yang selanjutnya membawa dampak pada memudahkan proses-proses 

internal yang berlangsung pada diri murid (si belajar) ketika belajar. 

 

 

 

 

B. Jenis-jenis Kemampuan Awal Murid 



Reigeluth 1983 dikutip Sugiyar dkk, (2009), mengidentifikasi 7 jenis kemampuan 

awal yang dapat digunakan untuk memudahkan perolehan, pengorganisasian, serta 

pegungkapan kembali pengetahuan baru. Ketujuh jenis kemampuan awal itu adalah sebagai 

berikut. 

1. Pengetahuan bermakna tak terorganisasi (arbitraly meaningful knowledge) sebagai 

tempat mengaitkan pengetahuan ingatan (yang tidak bermakna) untuk memudahkan 

retensi. Pengetahuan ini merupakan pengetahuan yang sama sekali tidak ada kaitannya 

dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari. Pengetahuan ini  berguna untuk 

mengingat hafalan serta pengetahuan yang tak bermakna, yang bertujuan mnemonic. 

2. Pengetahuan analogis (analogic knowledge), yang mengaitkan pengetahuan baru dengan 

pengetahuan lain yang serupa, yang berada di luar materi yang sesertag  

dibicarakan/dipelajari. Pengetahuan analogis ini berada di luar konteks isi pengetahuan 

baru yang sesertag dipelajari, namun terdapat  hubungan berikut. 

 Berada pada tingkat keumuman yang sama. 

 Memiliki kesamaan pada hal-hal pokok. 

 Contoh-contoh pengetahuan analogis tidak termasuk pada contoh-contoh pengetahuan 

baru. Misalnya pengetahuan baru tentang prinsip penawaran serta permintaaan, maka 

bisa dianalogikan dengan peminat masuk ke perguruan tinggi dengan kapasitas 

perguruan tinggi. Meskipun pengetahuan analogis ini tidak ada kaitan dengan 

pengetahuan baru, tetapi sangat bermanfaat untuk mempermudah mencapai 

pengetahuan baru yang sesertag dipelajari. 

- Pengetahuan tingkat yang lebih tinggi (superordinate knowledge) yang dapat 

berfungsi sebagai kerangka kaitan bagi pengetahuan baru.  

 

Menurut Gagne (1968) yang dikitip Sugiyar dkk (2009) menjelaskan  bahwa 

keterampilan ini sebagai kemampuan belajar. Hubungan antar kemampuan tersebut 

sebagai hubungan prasyarat serta syarat. Jadi kemampuan konsep abstrak sebagai 

superordinate dari konsep kongkrit. Adapun kemampuan belajar terbagi lima, yaitu: 

diskriminasi, konsep konkrit, konsep abstrak, kaidah (rule), serta kaidah tingkat lebih 

tinggi lagi. 

3. Lebih lanjut Sugiyar dkk (2009) menjelaskan bahwa pengetahuan setingkat (coordinate 

knowledge), yang dapat memenuhi fungsinya sebagai pengetahuan asosiatif serta/atau 

komparatif. Pengetahuan setingkat ini memiliki tingkat keumuman serta kekhususan 

yang sama dengan pengetahuan yang sesertag dipelajari. Misalnya, konsep “hewan 



berkaki ruas” serta konsep “hewan bertulang belakang”. Kedua hewan tersebut tidak 

sama, tetapi keduanya merupakan contoh “hewan”. Jadi mengaitkan pengetahuan baru 

yang sesertag dipelajari dengan pengetahuan coordinate yang telah diketahui oleh murid 

akan memudahkan perolehan pengetahuan baru tersebut. 

4. Pengetahuan tingkat yang lebih rendah (subordinate knowledge), yang berfungsi untuk 

mengkonkretkan pengetahuan baru atau juga penyediaan contoh-contoh. Ini kebalikan 

dengan pengetahuan yang lebih tinggi. Ada kesamaan fungsi dengan pengetahuan 

pengalaman. 

5. Pengetahuan pangalaman (experienitial knowledge) yang memiliki fungsi sama dengan 

pengetahuan tingkat yang lebih rendah, yaitu untuk mengkongkretkan serta menyediakan 

contoh-contoh bagi pengetahuan baru. Pengetahuan pengalaman mengacu kepada ingatan 

seseorang pada peristiwa-peristiwa atau obyek-obyek khusus serta yang tersimpan di 

pada experiential data base (istilah yang digunakan Reigeluth 1983). 

6. Strategi kognitif, yang menyediakan cara-cara mengolah pengetahuan baru, mulai dari 

penyandian, penyimpanan, sampai dengan pengungkapan kembali pengetahuan yang telah 

tersimpan pada ingatan. Strategi kognitif  berfungsi membantu mekanisme pembuatan 

hubungan-hubungan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki 

oleh murid. Gagne serta Rini (1977-1978) mengemukakan bahwa strategi kognitif adalah 

keterampilan lepas-isi (content-free skill) yang dapat digunakan oleh seseorang untuk 

memudahkan perolehan pengetahuan, atau memudahkan pengorganisasian serta 

pengungkapan pengetahuan yang telah dipelajari. 

Ketujuh jenis kemampuan awal tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu: (a) 

pengetahuan yang akan diajarkan, (b) pengetahuan yang berada di luar pengetahuan yang 

akan dibicarakan, serta (c) pengetahuan mengenai keterampilan generik (generic skills). 

Klasifikasi pertama, yang berkaitan dengan pengetahuan yang akan diajarkan, 

meliputi pengetahuan yang lebih tinggi, pengetahuan setingkat, pengetahuan lebih rendah, 

pengetahuan pengalaman. Klasifikasi kedua, yang berkaitan degan pengetahuan yang berada 

di luar pengetahuan yang akan dibicarakan, meliputi pengetahuan bermakna tak terorganisasi 

serta pengetahuan analogis. Kalsifikasi ketiga, yang berkaitan dengan pengetahuan tentang 

ketrampilan generik, adalah strategi kognitif. 

Bila dilihat dari tingkat penguasaannya kemampuan awal bisa diklasifikasikan 

menjadi 3, berikut ini. 

 Kemampuan awal siap pakai, mengacu pada kemampuan awal yang manapun dari 

ketujuh kemampuan awal yang diidentifikasi oleh Reigeluth, yang benar-benar telah 



dikuasai oleh murid (telah menjadi miliknya), serta dapat digunakan kapan saja serta pada 

situasi apapun. 

 Kemampuan awal siap ulang, mengacu kepada kemampuan-kemampuan awal yang 

manapun dari ketujuh kemampuan awal yang diidentifikasi Reigeluth yang sudah pernah 

dipelajari murid, namun belum dikuasai sepenuhnya atau belum siap digunakan ketika 

diperlukan. Karena belum menjadi miliknya, maka murid masih sangat tergantung pada 

asertaya sumber-sumber yang sesuai (biasanya buku teks) untuk dapat menggunakan 

kemampuan ini. 

 Kemampuan awal pengenalan, mengacu kepada kemampuan-kemampuan awal yang 

manapun dari ketujuh kemampuan awal yang diidentifikasi Reigeluth (1983) yang baru 

dikenal. Mungkin karena baru pertama kali dipelajari oleh murid sehingga perlu diulangi 

beberapa kali agar menjadi siap guna. Kemampuan ini masih belum dikuasai serta masih 

sangat tergantung pada tersedianya sumber-sumber, juga sering kali memang belum 

dikuasai. 

 

C. Langkah-langkah Menyelidiki Kemampuan Awal Murid 

Menurut Sugiyar dkk (2009) terdapat tiga prosedur yang dapat dilakukan pada 

mempelajari kemampuan awal murid. 

1. Melakukan pengamatan (observasi) kepada murid secara perseorangan. Pengamatan ini 

bisa dilakukan dengan menggunakan tes kemampuan awal, atau angket serta wawancara. 

Tes (lisan atau tulis objektif) kemampuan awal digunakan untuk mengetahui konsep-

konsep, prosedur-prosedur, atau prinsip-prinsip yang telah dikuasai oleh murid yang 

terkait dengan konsep, prosedur, atau prinsip yang akan diajarkan. wawancara atau 

angket/kuesioner dapat digunakan untuk menggali informasi mengenai kemampuan awal 

yang lain, seperti pengetahuan yang tidak terorganisasi, pengetahuan pengalaman analogi, 

serta strategi kognitif. 

2. Tabulasi karateristik perseorangan murid. Hasil pengemasan yang dilakukan pada 

langkah pertama ditabulasi untuk mendapatkan klasifikasi serta rinciannya. Hasil tabulasi 

akan digunakan untuk daftar klasifikasi karaketistik menonjol yang perlu diperhatikan 

pada penetapan strategi pengelolaan. 

3.  Pembuatan daftar strategi karakteristik murid. Daftar ini perlu dibuat sebagai dasar 

menentukan strategi pengelolaan pengajaran bagi murid. Satu hal yang perlu diperhatikan 

pada pembuatan daftar ini adalah daftar hams selalu disesuaikan dengan kemajuan-

kemajuan belajar yang dicapai murid secara perorangan. 



Ada beberapa macam instrument atau alat yang bisa digunakan untuk memperoleh 

data tentang karakteristik murid, meliputi: observasi, interviu, kuesioner, inventori, serta tes. 

 

Rangkuman 

1. Menyelidiki kemampuan awal murid merupakan kegiatan mengidentifikasi murid dari 

segi kebutuhan serta karakteristik untuk menetapkan spesifikasi serta kualifikasi 

perubahan perilaku (tujuan serta materi). 

2. Kemampuan awal murid dapat befungsi untuk mempermudah serta mengoptimalkan 

perolehan, pengorganisasian, serta mengungkap kembali pengetahuan baru (hasil 

belajar) seseorang. 

3. Jenis kemampuan awal dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: kemampuan awal 

siap pakai/guna, kemampuan awal siap ulang, serta kemampuan awal pengenalan. 

4. Langkah menyelidiki karakteristik murid dapat dilakukan dari hasil observasi, tes 

tulis/lisan, serta tabulasi karakteristik murid. 

5. Instrumen yang bisa digunakan untuk memperoleh data tentang karakteristik murid 

yakni meliputi observasi, interviu, kuesioner, inventori, serta tes. 

 



Bab 8 

 

Penataan Pengajaran 

 

Pengajaran adalah suatu sistem yang mermerlukan beberapa unsur pendukung seperti 

tujuan, materi, metode, media, peserta didik, lingkungan serta lain sebagainya. Selanjutnya 

tugas guru Sekolah Dasar sebagai perancang pengajaran perlu mengorganisasiakan unsur 

tersebut dengan baik. 

 

Tujuan pengajaran 

Tujuan pengajaran diartikan sebagai tujuan yang pencapaiannya dibebankan pada 

program pengajaran, tujuan pengajaran umum merupakan pernyataan umum mengenai hasil 

program pengajaran, menurut Dick & Carey (1978) yang dikutip Sugiyar dkk (2009) tujuan 

pengajaran adalah suatu pernyataan yang menerangkan tentang kompetensi yang perlu 

dimiliki oleh peserta didik setelah mereka selesai mengikuti program pengajaran. 

Seperti contoh : Peserta didik menyadari serta memahami serta dapat melaksanakan 

kebersihan lingkungan dengan benar. dipada contoh tersebut kata- “memahami” , 

“menyadari” dimaknai sebagai tanda bahwa perumusan tujuan tersebut bersifat umum, atau 

tidak khusus. 

 

Mengembangkan Rencana program  pengajaran (RPP) 

Perencanaan memiliki beberapa batasan pengertian yang beragam satu dengan yang 

lainnya. Menurut Newman dikutip Majid (2006) perencanaan adalah menentukan apa yang 

akan dilakukan. Lebih lanjut, perencanaan berisi rangkaian putusan yang luas serta 

penjelasan-penjelasan tentang tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan 

metode-metode serta prosedur tertentu serta penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-

hari. Majid, (2006) menyatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang perlu 

dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang telah diprogramkan. 

Mengingat perencanaan sebagai tugas pokok guru Sekolah Dasar serta berisi kegiatan 

pengambilan keputusan, maka diperlukan kemampuan untuk mewujudkan karya fisik 

berupan dokumen program pengajaran yang akan dilaksanakan pada  tindakan 

pengajarannya. Muhibbin Syah (2007) menjelaskan bahwa perencanaan adalah kegiatan 

menyusun  tujuan serta merumuskan serta mengatur pemberdayaan manusia, informasi, 



keuangan, metode, serta waktu untuk memaksimalkan efisiensi serta efektivitas pencapaian 

tujuan. 

Secara luas, Tjokroamidjoyo dikutip Muhibin Syah, (2007) mengemukakan bahwa 

perencanaan mencakup tiga pengertian, adalah:. 

 Suatu proses persiapan sistematik mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

 Perencanaan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber 

yang ada secara efesien serta efektif. 

 Perencanaan adalah penetuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, 

bagaimana, bilamana, serta oleh siapa. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu 

strategi yang dapat membuat kegiatan terlaksana dengan baik, disertai dengan berbagai 

langkah taktis untuk mengurangi kesenjangan antara harapan serta kenyataan sehingga 

kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Perencanaan pengajaran 

Perencanaan pengajaran adalah suatu naskah tertulis yang disusun berdasarkan hasil 

analisis sistematis tentang perkembangan peserta didik dengan tujuan agar pengajaran lebih 

efektif serta efisien sesuai dengan tuntutan kebutuhan peserta didik-siswi serta masyarakat. 

Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang baik memerlukan perencanaan program yang baik 

pula. Itu berarti keberhasilan belajar peserta didik-siswi sangat ditentukan oleh perencanaan 

yang dibuat guru. Untuk itu, penyusunan perencanaan pengajaran wajib dilakukan oleh guru 

pada saat akan melaksanakan tugasnya pada membelajarkan peserta didik-siswi. Artinya, 

guru tidak akan dapat mengajar dengan optimal apabila tidak memiliki persiapan yang 

diisiapkan serta dikembangkan sebelumnya. 

Madjid (2006),menjelaskan bahwa perencanaan pengajaran dapat dilihat dari beberapa 

sudut pansertag berikut. 

• Perencanaan pengajaran sebagai teknologi adalah perencanaan pengajaran dengan 

menggunakan teknik-teknik serta penggunaan teknologi yang dapat mengembangkan 

tingkah laku kognitif serta teori konstruktif yang dapat memberikan solusi terhadap 

masalah pengajaran yang timbul pada dunia pendidikan. 

• Perencanaan pengajaran sebagai suatu sistem adalah menyusun perencanaan pengajaran 

dengan menetapkan strategi, model, pendekatan, metode, alat serta sumber serta 

prosedur yang dapat digunakan pada menyelenggarakan pengajaran. 



• Perencanaan pengajaran sebagai sebuah disiplin ilmu, adalah perencanaan pengajaran 

merupakan cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian 

di bisertag pendidikan, pengajaran serta konsep-konsep yang berkembang serta strategi 

pengajaran yang dikembangkan serta diimplementasikan pada perencanaan serta 

pelaksanaan pengajaran. 

• Perencanaan pengajaran sebagai sebuah proses, adalah pengembangan pengajaran secara 

sistemik yang digunakan secara khusus atas dasar konsep-konsep pengajaran untuk 

menjamin pengajaran. Pada perencanaan ini dilakukan analisis kebutuhan dari proses 

belajar dengan alur yang sitematis untuk mencapai tujuan pengajaran. Termasuk di 

dalamnya melakukan penilaian terhadap bahan ajar serta kegiatan pengajaran. 

 

 Menurut Sugilar dkk (2009) menyebutkan terkait hal-hal yang harus dipertimbangkan pada 

penyusunan perencanaan pengajaran.adalah : 

• Tepat Perencanaan pengajaran perlu memperhatikan manfaat sosial dari tujuan 

pengajaran yang diprogramkan. Pengambilan keputusan perlu memiliki dasar yang jelas 

serta menunjukan cara penilaiannya. Signifikansi dapat ditentukan berdasarkan kriteria 

yang ditetapkan pada proses perencanaan. 

• Sesuai. Perencanaan pengajaran memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih 

spesifik atau waktu yang tepat agar dapat dicapai tujuan spesifik secara optimal. 

• Adaptif. Perencanaan pengajaran bersifat dinamik, sehingga perlu mencari umpan balik. 

Penggunaan berbagai proses memungkinkan perencanaan pengajaran yang fleksibel serta 

adaptatif, yakni dapat dirancang untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. 

• Berwawasan. Feasibilitas artinya perencanaan terkait dengan teknik serta estimasi biaya 

serta lainnya pada pertimbangan yang realistik. 

• Kejelasan. Sekalipun perlu banyak alternatif yang disediakan pada perencanaan 

pengajaran, konsep kepastian yang dapat meminimumkan atau mengurangi kejadian-

kehadian yang tidak diduga tetap perlu diutamakan. 

• Kecermatan. Prinsip ini hendaknya diperhatikan agar perencanaan pengajaran disusun 

pada bentuk yang sederhana serta sensitif terhadap kaitan-kaitan antarkomponen 

pengajaran. Berbagai alternatif perlu disediakan, sehingga mudah dipilih alternatif mana 

yang paling efesien serta efektif. 

• Waktu. Perencanaan pengajaran hendaknya dapat memprediksi kebutuhan masa depan, 

dengan tetap memperhatikan serta bertumpu pada realitas yang terjadi masa kini. 



• Pemantauan. Pemantauan atau monitoring merupakan proses serta prosedur untuk 

mengetahui apakah komponen yang ada berjalan sebagaimana mestinya. Dengan 

monitoring hambatan atau kendala pada implementasi pelaksanaan cepat diketahui, solusi 

cepat ditemukan serta pelaksanaan pengajaran berlangsung secara efektif. Kesetaraan 

serta keadilan gender. Perencanaan pengajaran hendaknya mencerminkan 

pengembangan kemampuan serta potensi peserta didik-siswi secara seimbang, adil, serta 

tidak memihak. 

 

Ruang Lingkup  

Perencanaan pengajaran merupakan satu tahapan pada proses pengajaran. 

Perencanaan menjadi penting karena dapat berfungsi sebagai dasar, pedoman, pengendali 

serta arah pengajaran. Perencanaan pengajaran yang baik akan melahirkan proses pengajaran 

yang baik pula. 

Perencanaan pengajaran merupakan kegiatan organisasi instruksional. Yang 

dimaksud dengan organisasi instruksional adalah perencanaan pengajaran 

mengkoordinasikan komponen-komponen pengajaran atau disebut dengan desain 

instruksional. Komponen organisasi instruksional yang dimaksud adalah: (1) tujuan 

pengajaran, (2) materi pengajaran, (3) metode pengajaran, (4) langkah-langkah interaksi 

pengajaran, (5) sumber belajar yang digunakan, serta (6) evaluasi pengajaran. 

Secara sistematik perencanaan pengajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan 

pengajaran, merumuskan isi/materi pelajaran yang perlu dipelajari, merumuskan kegiatan 

belajar, serta merumuskan sumber belajar/media pengajaran yang akan digunakan serta 

merumuskan penilaian pengajaran.  

Perencanaan pengajaran merupakan kegiatan penting pada pengajaran, sehingga 

pengajaran perlu dirancang secara sistematis pada merumuskan tujuan, bagaimana 

karakteristik peserta didiknya, bagaimana menentukan metodenya, bagaimana menentukan 

temanya, serta bagaimana cara mengevalusinya. Untuk mempelajari langkah-langkah 

susunan pengajaran perencanaan, selanjutnya akan dibahas beberapa model desain menurut 

beberapa ahli. Model-model yang diketahui adalah model pengajaran Briggs, model Bella H. 

Banathy, model IDI,  model Kemp, model Dick & Carrey, model PPSI, serta model berdasar 

kompetensi.  

 

 

 



C. Penyusunan Bahan Ajar 

Penyusunan bahan ajar melakukan peran penting pada mengarahkan guru untuk 

melaksanakan tugas sebagai pengajar pada menolong menyiapkan kebutuhan pengajaran 

peserta didik-siswinya. Penyusunan pengajaran juga dikehendaki sebagai langkah awal 

sebelum proses pengajaran dilaksanakan. Dengan demikian, maka penyusunan pengajaran 

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan profesi guru untuk mengajar serta pedoman 

peserta didik-siswi pada aktivitas pengajaran yang dirancang secara sistematis serta 

sistemik. 

Penyusunan pengajaran harus dipikirkan sebagai suatu alat yang dapat menolong para 

guru lebih berguna pada melakukan tugas serta fungsinya.  Penyusunan dapat menolong 

pencapaian tujuan suatu terget  secara lebih ekonomis, tepat waktu, serta memberi 

kesempatan untuk lebih mudah dikuasai serta dilihat pada penyusunannya. Penyusunan 

sebagai  langkah awal pada aktivitas pengajaran, Penyusunan menduduki posisi penting 

serta sangat menetapkan. Adapun pentingnya penyusunan pengajaran adalah: (1) 

menunjukkan arah aktivitas, (2) memperhitungkan apa yang akan terjadi pada pengajaran, 

(3) menetapkan cara terbaik untuk mencapai tujuan pengajaran, (4) menetapkan skala 

prioritas, serta (5) menetapkan alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan 

atau evaluasi kinerja, target, serta aktivitas usahanya. 

 

D. Manfaat Penyusunan Pengajaran 

Manfaat penyusunan pengajaran adalah sebagai berikut. 

 Sebagai petunjuk arah aktivitas pada mencapai tujuan pengajaran. 

 Sebagai pola dasar pada mengatur tugas serta wewenang bagi setiap unsur yang 

terlibat pada aktivitas. 

 Sebagai pedoman kerja, baik unsur guru maupun peserta didik serta siswi. 

 Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu aktivitas, sehingga setiap saat diketahui 

ketepatan serta kelambatan aktivitas tersebut. 

 Untuk bahan penyususunan data agar tidak terjadi kesenjangan pada aktivitas 

pengajaran. 

 Untuk menghemat waktu, tenaga serta alat. 

 

 

 

E. Penyusunan Pengajaran Berbasis Kompetensi 



Pengajaran berbasis kompetensi mengarahkan peserta didik untuk dapat melakukan 

sesuatu atau berkompeten. Kompeten artinya dapat mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan 

sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Mereka diharapkan untuk dapat 

menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan 

tugas dengan kondisi yang berbeda. 

Batasan tersebut berdampak pada aktivitas pengajaran yang diarahkan untuk 

memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. 

Hal ini akan berakibat asertaya konsep penyusunan pengajaran yang spesifik, adalah 

merencanakan pengajaran dengan mengarah pada pembentukan peserta didik-siswi untuk 

berkompeten. Ciri khas program pengajaran berbasis kompetensi menurut Majid (2006) 

mengandung empat unsur pokok, yakni: (1) pemilihan kompetensi yang sesuai, (2) 

spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menetapkan keberhasilan pencapaian 

kompetensi, (3) pengembangan sistem pengajaran, serta (4) penilaian. 

Berkaitan dengan kepentingan di atas, penyusunan pengajaran berbasis kompetensi 

sangat cocok menggunakan langkah-langkah pengembangan pengajaran yang dikembangkan 

oleh Stanley Elam (1971), yang terdiri atas langkah-langkah: (1) menetapkan spesifikasi 

asumsi-asumsi atau preposisi yang mendasar, (2) mengidentifikasi kompetensi, (3) 

menggambarkan secara spesifik kompetensi-kompetensi, (4) menetapkan tingkat-tingkat 

kriteria serta jenis assessment, (5) mengelompokkan serta menyusun tujuan pengajaran, (6) 

mendesain strategi pengajaran, (7) mengorganisasi sistem pengelolaan, (8) melaksanakan 

percobaan program, (8) menilai desain program, serta (9) memperbaiki program. 

 

Rangkuman 

1. Penyusunan pengajaran adalah proses menyusun rencana pelaksanaan pengajaran (RPP) 

yang terdiri atas aktivitas memilih serta menetapkan standar kompetensi (SK), memilih 

serta menetapkan kompetensi dasar (KD), mengembangkan indikator, memilih serta 

mengembangkan bahan ajar, memilih serta mengembangkan strategi pengajaran, memilih 

serta mengembangkan media/sumber belajar, serta mengembangkan instrumen penilaian. 

2. Ruang lingkup penyusunan pengajaran mencakup aktivitas merumuskan tujuan 

pengajaran (lebih rinci dari indikator), merumuskan isi/materi pelajaran yang perlu 

dipelajari, merumuskan aktivitas belajar, memilih/mengembangkan sumber belajar/media 

pengajaran yang akan digunakan serta mengembangkan instrumen evaluasi pengajaran. 

3. Tujuan penyusunan pengajaran adalah menghasilkan rencana pengajaran yang siap 

digunakan guru pada pengajaran. Sementara itu, fungsi rencana pengajaran adalah sebagai 



pedoman aktivitas guru pada mengajar serta pedoman peserta didik-siswi pada aktivitas 

belajar di pada kelas. 

4. Urgensi penyusunan pengajaran adalah: (1) menunjukkan arah aktivitas, (2) 

memperhitungkan apa yang akan terjadi pada pengajaran, (3) menetapkan cara terbaik 

untuk mencapai tujuan pengajaran, (4) menetapkan skala prioritas, (5) menetapkan alat 

pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja, target, serta 

aktivitas usahanya. 

5. Penyusunan pengajaran berbasis kompetensi adalah penyusunan aktivitas belajar-

mengajar yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik-siswi secara 

optimal sehingga mereka benar-benar berkompeten pada berbagai aspek sebagai sinergi 

dari nilai, pengetahuan, serta keterampilan sesuai dengan standar kompetensi serta 

kompetensi dasar yang dipilih. 

 

 

 



Bab 9 

Perancangan Silabus 

 

Pengertian Silabus 

Desentralisasi pendidikan pada bisertag kurikulum menggunakan prinsip ‘kesatuan pada 

kebijakan serta keragaman pada pelaksanaan’. Kesatuan pada kebijakan terwujud pada pedoman 

pelaksanaannya yang disusun secara nasional. Keragaman pada pelaksanaan terwujud pada 

silabus yang disusun daerah (Majid, 2006). 

Silabus adalah rencana pengajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema 

tertentu, yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pengajaran, indikator, 

penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan 

(Mulyasa, 2007). Pada pedoman umum perancangan silabus, istilah silabus digunakan untuk 

menyebut suatu produk perancangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut serta SK serta KD 

yang ingin dicapai, serta materi utama serta uraian materi yang perlu dipelajari murid pada rangka 

mencapai SK serta KD. Seperti diketahui, pada perancangan kurikulum serta pengajaran, terlebih 

dahulu perlu ditentukan SK yang berisikan kebulatan pengetahuan, sikap, serta keterampilan 

yang ingin dicapai, materi yang hams dipelajari, pengalaman belajar yang hams dilakukan, serta 

sistem evaluasi untuk mengetahui pencapaian SK. 

Silabus bermanfaat sebagai pedoman pada perancangan pengajaran lebih lanjut, seperti 

pembuatan rencana pengajaran, pengelolaan kegiatan pengajaran, serta perancangan sistem 

penilaian. Silabus merupakan sumber utama pada penyusunan rencana pengajaran, baik rencana 

pengajaran untuk satu SK maupun satu KD. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk 

merencanakan pengelolaan kegiatan pengajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasikal, 

kelompok kecil, atau pengajaran secara individual. Demikian pula, silabus sangat bermanfaat 

untuk mengembangkan sistem penilaian. Pada pelaksanaan pengajaran berbasis kompetensi 

sistem penilaian selalu mengacu pada SK, KD, serta indikator yang terdapat di pada silabus. 

Pada hakikatnya perancangan silabus hams mampu menjawab pertanyaan sebagai berikut. 

• Kompetensi apakah yang hams dimiliki oleh murid (standar kompetensi, kompetensi dasar, 

serta materi pengajaran)? 

• Bagaimanakah caranya untuk membentuk kompetensi tersebut (kegiatan belajar, metode, 

serta media)? 



• Bagaimanakah caranya supaya kita dapat mengetahui bahwa murid telah memiliki kompetensi 

itu (evaluasi atau sistem penilaian)? 

Prinsip Perancangan Silabus 

Pada mengembangkan silabus perlu diperhatikan prinsip-prinsip perancangannya. 

Menurut Panduan Umum Perancangan Silabus Depdiknas 2008, prinsip perancangan silabus 

adalah sebagai berikut. 

• llmiah. Keseluruhan materi serta kegiatan yang menjadi muatan pada silabus hams benar serta 

dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 

• Relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran serta urutan penyajian materi pada silabus 

sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, serta spiritual 

murid. 

• Sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional pada 

mencapai kompetensi. 

• Konsisten. Asertaya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, 

indikator, materi utama, pengalaman belajar, sumber belajar, serta sistem penilaian. 

• Memadai. Cakupan indikator, materi utama, pengalaman belajar, sumber belajar, serta sistem 

penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 

• Aktual serta kontekstual. Cakupan indikator, materi utama, pengalaman belajar, sumber 

belajar, serta sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, serta seni 

mutakhir pada kehidupan nyata, serta peristiwa yang terjadi. 

• Fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi variasi murid, 

pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah serta tuntutan masyarakat. 

• Menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, 

serta psikomotor). 

• Memperhatikan kesetaraan serta keadilan gender. 

 

Komponen Silabus 

Secara garis besar komponen silabus dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok 

kepentingan berkaitan dengan tiga pertanyaan mendasar pada pengajaran, adalah: (1) kompetensi 

apa yang hendak dikuasai murid, (2) bagaimana memfasilitasi murid untuk menguasai 

kompetensi itu, serta (3) bagaimana mengetahui tingkat pencapaian kompetensi oleh murid. Dari 



sini jelas bahwa silabus memuat utama-utama kompetensi serta materi, utama-utama strategi 

pengajaran serta utama-utama penilaian. 

• Komponen yang berkaitan dengan kompetensi yang hendak dikuasai, meliputi: SK, KD, 

TIK/Indikator, serta materi pengajaran. 

• Komponen yang berkaitan dengan cara menguasai kompetensi, memuat utama utama 

kegiatan pada pengajaran. 

• Komponen yang berkaitan dengan cara mengetahui pencapaian kompetensi, mencakup: 

(1) teknik penilaian yang berisi jenis penilaian serta bentuk penilaian, serta (2) instrumen 

penilaian. 

• Komponen Pendukung, terdiri dari: (1) alokasi waktu, serta (2) sumber belajar. 

 

Proses Perancangan KTSP 

Secara teknis, perancangan KTSP dapat dikelompok menjadi tiga, analisis konteks, 

mekanisme penyusunan, serta pemberlakuan (Muslich, 2007). 

Analisis Konteks 

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada analisis konteks adalah sebagai berikut: 

• Menganalisis potensi serta kekuatan/kelemahan yang ada di sekolah: murid, pendidik, serta 

tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, serta program-program yang ada di sekolah. 

• Menganalisis peluang serta tantangan yang ada di masyarakat serta lingkungan sekitar: komite 

sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri serta dunia 

kerja, sumber daya alam, serta social budaya. 

• Mengidentifikasi Standar Isi serta Standar Kompetensi Lulusan sebagai acuan pada 

penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

Mekanisme Penyusunan 

Pada mekanisme penyusunan, yang perlu diperhatikan adalah pembentukan tim penyusun 

serta perencanaan kegiatan. 

• Tim penyusun. Kurikulum pendidikan dasar serta menengah dikembangkan sesuai dengan 

relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan serta komite Sekolah Dasar di bawah 

koordinasi serta supervisi dinas pendidikan untuk pendidikan dasar serta provinsi untuk 

pendidik menengah. 



     Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan SD, SMP, SMA, serta SMK terdiri atas 

guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, serta narasumber, dengan kepala sekolah 

sebagai ketua merangkap anggota, serta disupervisi oleh dinas kabupaten/kota serta provinsi 

yang bertanggung jawab di bisertag pendidikan. Tim penyusun kurikulum tingkat satuan 

pendidikan SD, SMP, SMA, serta SMK terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah, komite 

sekolah, serta narasumber, dengan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota, serta 

disupervisi oleh departemen yang menangani urusan pendidikan. 

• Perencanaan kegiatan. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan bagian 

dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja 

serta/atau lokakarya sekolah serta/atau kelompok sekolah yang diselenggarakan pada jangka 

waktu sebelum tahun pelajaran baru.  Tahap kegiatan, penyusunan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan secara garis besar meliputi penyiapan serta penyusunan draft, reviu serta revisi, serta 

finalisasi. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur serta diselenggarakan 

oleh tim penyusun. 

 

Pemberlakuan 

Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan SD, SMP, SMA, serta SMK dinyatakan 

berlaku oleh kepala sekolah serta diketahui oleh komite sekolah serta dinas kabupaten/kota yang 

bertanggung jawab di bisertag pendidikan. 

 

B. Langkah-langkah Perancangan Silabus 

   Pertama: mempelajari standar kompetensi serta kompetensi dasar 

Mempelajari standar kompetensi serta kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana 

tercantum pada standar isi, sesuai dengan tuntutan kegiatan pengajaran, dengan memperhatikan 

hal-hal berikut (Muslich, 2007).engkaj 

• Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu serta/atau tingkat kesulitan materi. 

• Kesinambungan antar standar kompetensi serta kompetensi dasar pada mata pelajaran. 

• Kesinambungan standar kompetensi serta kompetensi dasar antar mata pelajaran. 

 

 

 



Kedua: mengidentifikasi materi utama 

Mengidentifikasi materi utama yang menunjang pencapaian standar kompetensi serta 

kompetensi dasar dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. 

• Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, serta spiritual murid 

• Kebermanfaatan bagi murid 

• Struktur keilmuan 

• Kedalaman serta keluasan materi 

• Relevansi dengan kebutuhan murid serta tuntunan lingkungan; 

• Alokasi waktu. 

Ketiga: mengembangkan kegiatan belajar 

Pengalaman belajar merupakan kegiatan mental serta fisik yang dilakukan murid pada 

berinteraksi dengan sumber belajar, melalui pendekatan pengajaran yang bervariasi serta 

mengaktifkan murid. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai murid. 

Rumusan pengalaman belajar juga mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar murid baik 

laki-laki serta perempuan. 

 

Keempat: merumuskan indikator keberhasilan belajar 

Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda, 

perbuatan, serta/atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh murid. Indikator dikembangkan 

sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, serta murid serta dirumuskan pada 

kata kerja operasional yang terukur serta/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai 

dasar untuk menyusun alat penilaian. 

Kelima: penentuan jenis penilaian 

Penilaian pencapaian kompetensi dasar murid dilakukan berdasarkan indikator-indikator 

yang memuat satu ranah atau lebih. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes serta nontes 

pada bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek 

atau produk, penggunaan portofolio, serta penilaian diri. Hasil penilaian diolah secara terpilah 

antara murid laki-laki serta perempuan, sehingga murid laki-laki serta perempuan yang tertinggal 

segera diketahui serta dicarikan solusinya. 

 

 



 

Keenam: menetapkan alokasi waktu 

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu 

efektif serta alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah 

kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, serta tingkat kepentingan kompetensi 

dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan pada silabus merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan 

oleh murid untuk menguasai kompetensi dasar. 

 

Ketujuh: menetapkan sumber belajar 

Sumber belajar adalah rujukan, objek, serta/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan 

pengajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak serta elektronik, narasumber, serta 

lingkungan fisik, alam, sosial, serta budaya.Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar 

kompetensi serta kompetensi dasar serta materi utama, kegiatan pengajaran, serta indikator 

pencapaian kompetensi. 

Berikut contoh silabus: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Rangkuman 

1. Silabus adalah rencana pengajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, 

yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pengajaran, indikator, penilaian, 

alokasi waktu, serta sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. 

2. Silabus bermanfaat sebagai pedoman pada pengem-bangan pengajaran lebih lanjut, seperti 

pembuatan rencana pengajaran, pengelolaan kegiatan pengajaran, serta perancangan sistem 

penilaian. 

3. Prinsip perancangan silabus adalah ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual serta 

kontekstual, fleksibel, serta menyeluruh. 

4. Komponen silabus meliputi: SK, KD, Indikator, materi pengajaran, utama utama kegiatan pada 

pengajaran, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. 



5. Langkah-langkah penyusunan silabus: 

a) Mempelajari standar kompetensi serta kompetensi dasar 

b) Mengidentifikasi materi utama 

c) Mengembangkan pengalaman belajar 

d) Merumuskan indikator keberhasilan belajar 

e) Penentuan jenis penilaian 

f) Menetapkan alokasi waktu 

g) Menetapkan sumber belajar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTOH FORMAT SILABUS 



Mata Pelajaran  : 
Kelas/ Semester  : 
Standar Kompetensi : 
 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi 
Utama 

Kegiatan 
Pengajaran 

Penilaian Alokasi 
Waktu 

Alat/ 
Sumber/ 

Bahan 
Teknik 

Penilaian 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



BAB 10 

 

Analisis Bahan ajar 

A. Pengertian Bahan ajar 

Materi adalah segala sesuatu yang akan dipelajari dan dikuasai siswa-siswi, baik berupa 

pengetahuan, keterampilan, maupun sikap melalui kegiatan pengajaran. Bahan ajar merupakan 

sesuatu yang diberikan guru untuk diolah dan dipahami oleh siswa-siswi pada rangka mencapai 

target-target instruksional yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, bahan ajar merupakan salah 

satu unsur atau unsur yang penting untuk mencapai target-target pengajaran yang berupa fakta, 

konsep, generalisasi, hukum/aturan, dan sebagainya yang terkandung pada mata pelajaran 

(Ibrahim, 2003). 

Bahan ajar merupakan salah satu sumber belajar yang berisi pesan pada bentuk konsep, 

prinsip, definisi, gugus isi atau konteks, data maupun fakta, proses, nilai, kemampuan, dan 

keterampilan. Materi yang dirancang guru akannya mengacu pada kurikulum atau terdapat pada 

silabus yang penyampaiannya disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan siswa-siswi. Materi 

pokok merupakan operasionalisasi atau penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi 

dasar (Muhibin Syah, 2007). 

 

Bahan ajar memiliki beberapa ciri atau karakteristik  sebagai berikut. 

Konsep adalah gagasan atau ide-ide yang memiliki ciri-ciri umum 

Prinsip adalah kebenaran dasar yang merupakan pangkal tolak untuk berfikir, bertindak, dan 

sebagainya 

Definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, ciri-ciri 

utama dari orang, benda, proses atau aktivitas 

Konteks adalah suatu uraian kalimat yang mendukung atau menjelaskan makna yang 

dihubungkan dengan suatu kejadian 

Data adalah keterangan yang dapat dijadikan bahan kajian 

Fakta adalah sesuatu keadaan atau peristiwa yang telah terjadi dikerjakan 

• Dialami Proses adalah serangkaian peristiwa yang merupakan gerakan-gerakan 

perkembangan dari suatu benda atau manusia 

• Nilai adalah sesuatu yang diharapkan, diinginkan, dan diharapkan oleh masyarakat. 



• Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan dan mengerjakan sesuatu secara 

jasmaniah maupun rohaniah. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada menetapkan bahan ajar menurut Ibrahim 

(2003), antara lain: (1) adanya kesesuaian dengan pencapaian target instruksional, (2) adanya 

kesesuaian dengan tingkat pendidikan/perkembangan siswa-siswi pada umumnya, (3) adanya 

pengorganisasian materi secara sistemik dan berkesinambungan, dan (4) adanya cakupan hal-hal 

yang bersifat faktual maupun konseptual. 

Langkah pengembangan  materi ditujukan untuk menentukan keluasan dan kedalaman 

materi sehingga dapat dijadikan acuan bagi guru pada merancang pengajaran, memberi input 

(masukan) kepada siswa-siswi mengenai pokok-pokok utama keilmuan, maupun 

mengembangkan alat evaluasi. 

 

B. Pemantapan dan Pengelolaan Materi 

Materi yang terkandung pada standar kompetensi dan kompetensi dasar hams 

dirancang oleh guru. Pengembangan materi oleh guru adalah memperluas serta menekankan 

target penguasaan materi yang hams dikuasai oleh siswa-siswi pada bentuk tingkah laku. 

Penekanan pada pencapaian tingkah laku dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Untuk memperkaya materi dapat dilihat pada beberapa buku teks. Dari telaah buku 

teks guru dapat mengembangkan materi pada kegiatan pengajaran, baik materi pokok yang 

hams benar-benar dikuasai oleh siswa-siswi (materi esensial) maupun materi yang merupakan 

bahan pengayaan untuk pengembangan wawasan berfikir serta informasi tambahan kepada 

siswa-siswi (Muhibin Syah, 2007). 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pemantapan dan pengelolaan materi, antara 

lain: (1) materi berisi pokok-pokok isi materi, (2) rincian dan uraian batasan ruang lingkup, baik 

aspek kognitif, psikomotor, dan afektif, (3) penguasaan materi melalui pola kegiatan belajar di 

pada kelas, dan (4) penilaian kesesuain materi dengan hasil belajar perlu dilakukan Memilih dan 

mengatur target belajar memerlukan pemahaman tentang cara menyusun isi informasi dan cara 

mendapatkan urutan logis. Gagne (1977) dikutip Muhibin Syah (2007) memberikan suatu 

metode yang berguna untuk menyusun dan mengurutkan isi informasi yang ditinjau dari segi 

hasil belajar. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tingkat belajar yang paling rendah disebut 



informasi verbal. Tingkat ini hanya menuntut hafalan, mengingat kembali, atau kemampuan 

menentukan berbagai fakta khusus. 

Untuk melakukan sebuah analisis bahan ajar, diperlukan informasi yang terbaik karena 

tidak saja mengenal secara rinci tentang materi, tetapi juga pengalaman praktis pada 

keterampilan tersebut. Sumber lain yang bisa digunakan untuk melengkapi atau membenarkan 

pengetahuan atau keterampilan adalah: (1) buku teks dan buku bacaan/referensi, (2) laporan 

hasil penelitian, jurnal, majalah ilmiah, (3) film atau video dan bahan pandang-dengar lain tentang 

berkenaan dengan materi, dan (4) hasil kunjungan ke tempat praktek. 

 

C. Langkah-langkah Analisis Materi 

Berbeda dengan Kurikulum 2004 (KBK) yang memuat standar kompetensi, kompetensi 

dasar, hasil belajar, dan indikator, dokumen standar isi yang menjadi acuan pada 

mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) hanya memuat standar 

kompetensi dan   kompetensi dasar. Guru diberi kewenangan untuk mengembangkan indikator 

yang sesuai dengan konteks dan karakteristik siswa/siswi. Setelah perumusan indikator, langkah 

selanjutnya adalah penentuan materi. 

Adapun langkah-langkah pengembangan materi adalah: (1) mencermati kembali hasil 

analisis kompetensi dasar, (2) mendaftar pokok-pokok materi, dan (3) membuat deskripsi 

materi. 

 

Mencermati kembali kolom analisis kompetensi dasar 

Untuk menentukan bahan ajar pada satu kompetensi dasar guru perlu mengacu pada 

Kolom Analisis Kompetensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel modul 10 
 

Apa yang diketahui 

siswa ? 

Apa yang harus 

dibuat siswa? 

(produk) 

Apa yang harus 

diperagakan 

siswa? 

 

Apa yang 

harus 

dibiasakan 

 Pengetahuan Keterampilan Sikap 
Macam-macam alat 

indera manusia dan 

 

   

Bagian-bagian mata dan 

fungsi masing-masing 

Gambar 

bagian-bagian 

 

  

Keadaan lensa mata 

pada saat melihat benda 

pada jarakdekatdanjauh 

   

Pengertian daya 

akomodasi 

   

Macam-macam 

kelainan mata dan cara 

 

   

Fungsi telinga    
Bagian-bagian 

Telingga 

Model 

penampang 

 

 Bekerja secara 

sistematis 

Fungsi lidah dan 

area pada lidah 

Gambar 

area lidah 

Melakukan 

percobaan untuk 

menemukan area 

 

Bekerjasama 

secara terbuka 

Fungsi hidung dan 

bagian bagiannya 

   

Fungsi kulit dan 

bagian-bagiannya 

   

 

 

 

 

 

 



 

Mendaftar pokok-pokok materi 

Dengan melihat kolom analisis kompetensi dasar tersebut, guru dapat menemukan 

pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa-siswi, yakni setiap rumusan yang tertera pada 

setiap kolom. Keseluruhan isian tersebut selanjutnya dapat disusun menjadi daftar materi 

seperti contoh berikut. 

 

 

 

Tabel modul 10 

 

ASPEK MATERI 

Kognitif  Macam-macam alat indra manusia dan 

kegunaannya 

 Bagian-bagian mata dan fungsi masing-

masing 

 Keadaan lensa mata pada saat melihat 

benda 

pada jarak dekat dan jauh 

 Pengertian daya akomodasi 

 Macam-macam kelainan mata dan cara 

t i  

   

   

       

     

     

Psikomotorik  Gambar bagian-bagian mata 

 Model penampang telinga 

 Gambar area lidah 

 Melakukan percobaan untuk 

  

 

Afektif  Bekerja secara sistematis 

 Bekerjasama secara terbuka 
 

 

Pemilahan aspek latihan ini, sengaja masih menekankan untuk membantu dan 

mengingat kembali bahwa materi-materi yang akan diajarkan memiliki kategori yang berbeda. 

Kategori yang dimaksud adalah aspek kognitif, aspek psikomotorik dan aspek afektif. Pada 



penulisan di silabus cukup dengan menuliskan daftar materi yang akan disampaikan, seperti 

contoh berikut. 

 

 

MATERI 

1. Macam-macam alat indra manusia dan kegunaannya. 

2. Bagian-bagian mata dan fungsi masing-masing. 

3. Keadaan lensa pada saat melihat benda pada jarak dekat dan jauh. 

4. Pengertian daya akomodasi. 

5. Macam-macam kelainan mata dan cara mengatasinya. 

6. Fungsi telinga. 

7. Bagian-bagian telinga. 

8. Fungsi lidah dan area pada lidah 

9. Fungsi hidung dan bagian-bagiannya 

10. Fungsi kulitdan bagian-bagiannya 

11. Gambar bagian-bagian mata 

 

 

Membuat Deskripsi materi 

Deskripsi materi yang disusun secara rinci akan dimasukkan ke pada Rencana 

Pelaksanaan Pengajaran. Deskripsi materi tersebut berfungsi sebagai bahan acuan proses dan isi 

pengajaran yang paling operasional. Semakin rinci deskripsi materi semakin mudah pula guru 

pada menjalankan proses pengajaran karena memiliki petunjuk pembatas keluasan dan 

kedalaman isi pengajaran. 

Deskripsi materi pengajaran dilakukan dengan cara menguraikan setiap judul 

materi/pokok-pokok materi yang disusun pada langkah sebelumnya. Tidak ada batasan yang 

ketat sampai sejauh mana deskripsi harus dilakukan, kecuali bahwa deskripsi tersebut telah 

dipandang sudah memadai sebagai persiapan mengajar oleh guru. Bagi guru baru, 

memungkinkan menyusun deskripsi sangat rinci (bahkan sampai ke kalimat yang hendak 

diucapkan pada mengajar). Namun bagi guru yang sudah berpengalaman, deskripsi sejauh itu 

tentu tidak diperlukan. Yang jelas, materi esensial harus tercermin pada deskripsi tersebut. 



Deskripsi Materi Kognitif 

Pada umumnya guru tidak mengalami hambatan atau masalah pada mendeskripsikan 

materi kognitif, karena materi pengajaran secara teoritik bisa didapatkan dari berbagai sumber 

belajar. Dengan kata lain kognitif adalah materi pengajaran secara teoritik. 

Deskripsi materi psikomotorik 

Deskripsi materi psikomotorik merupakan pengarahan yang diberikan guru sebelum  

siswa melakukan kegiatan yang diperintahkan. Oleh sebab itu,   deskripsi materi pengajaran 

untuk indikator psikomotorik sering berupa petunjuk cara-cara atau langkah-langkah pada 

melakukan sesuatu. 

 

Contoh 

Petunjuk pembuatan model penampang telinga 

1. Persiapkan peralatan yang sudah anda bawa, di atas meja kerja. 

2. Buatlah model cetakan dengan cara berikut : 

a. Gambarlah terlebih dahulu penampang yang akan dibuat di atas malam. 

b. Goreslah garis luarnya sepada 0,5 cm. 

c. Keruklah bagian pada dengan kedalaman yang sesuai. 

d. Periksa kembali ketepatan kedalaman masing-masing bagian. 

e. Haluskan permukannya menggunakan amplas halus. 

3. Siapkan larutan gip dengan perbandingan air 1 takar, tepung gip 3 takar. 

4. Segera tuangkan pada cetakan. 

5. Tunggu sampai mengering sambil menyiapkan potongan kertas untuk menamai tiap 

bagian. 

6. Lepaskan model dari cetakan saat sudah mengering lalu keringkan dengan 

mendiamkannya atau diangin-anginkan. 

7. S

etelah kering, tempelkan nama tiap bagian di sisi luar model dan gunakanlah spidol yang 

ujungnya runcing untuk membuat garis keterangan. 

Deskripsi materi afektif 



Sikap hanya dapat dikenali dari konsistensi perilaku yang ditampilkan seorang siswa. 

Oleh karena itu, mendeskripsikan sikap sama dengan mendiskripsikan perilaku-perilaku yang 

diharapkan menjadi kebiasaan sehingga menjadi ciri pribadi siswa. Sekalipun rumusan 

deskripsi sikap seolah-olah bersifat kognitif, tetap harus diingat bahwa itu hanyalah aspek 

kognitif dari sikap tertentu. Seperti contoh berikut. 

 

Indikator :   Bekerja secara sistematis 

Deskripsi materi :  Ciri-ciri orang yang bekerja secara sistematis : 

1. Menyiapkan rancangan kerja/membaca petunjuk kerja 

2. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan 

3. Mengikuti tahapan kerja secara berurutan 

4. Memeriksa kembali hasil kerja pada setiap langkah 

Pada pengajaran, keempat hal di atas yang ditekankan dan dilatihkan guru pada siswa. 

Pada akhirnya, keempat perilaku inilah yang nanti akan menjelma menjadi aspek pengamatan 

dan penilaian afektif. Dengan mendeskripsikan materi afektif dan menyampaikannya pada 

proses belajar, siswi dan siswa tahu kualitas afektif yang diharapkan dan pedoman pada 

membiasakannya. Perilaku baru yang terbentuk sebagai hasil pembiasaan itulah yang 

selanjutnya layak dinilai. 

Rangkuman 

1. Pada materi pengajaran terdapat beberapa hal sebagai berikut: 

• Konsep adalah gagasan atau ide-ide yang memiliki ciri-ciri umum 

• Prinsip adalah kebenaran dasar yang merupakan pangkal tolak untuk berfikir, bertindak, 

dan sebagainya 

• Definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, ciri-ciri utama dari 

orang, benda, proses atau aktivitas 

• Konteks adalah suatu uraian kalimat yang mendukung atau menjelaskan makna yang 

dihubungkan dengan suatu kejadian 

• Data adalah keterangan yang dapat dijadikan bahan kajian 

• Fakta adalah sesuatu keadaan atau peristiwa yang telah terjadi dikerjakan/dialami dan 



benar adanya. 

• Proses adalah serangkaian peristiwa yang merupakan gerakan-gerakan 

perkembangan dari suatu benda atau manusia 

• Nilai adalah sesuatu yang diharapkan, diinginkan dan dicitakan oleh masyarakat 

• Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan dan mengerjakan sesuatu secara 

jasmaniah maupun rohaniah 

2. Langkah-langkah pada penyusunan materi adalah: 

a. mencermati kolom analisis kompetensi dasar, 

b. mendaftar pokok-pokok materi, dan 

c. membuat deskripsi materi. 
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Pengawasan serta evaluasi  proses pembelajaran 

Evaluasi serta pengukuran pada belajar 

Evaluasi merupakan prosedur sistematis yang dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang telah diatur dengan baik. Karena pelaksanaan evaluasi yang baik 

akan mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Evaluasi merupakan proses yang sistematis tentang pengumpulan, 

penganalisisan, penafsiran, serta pemberian keputusan tentang informasi yang 

dikumpulkan.  

Dari Pengertian tersebut, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan 

bahwa, evaluasi bukanlah merupakan suatu hasil dari pengajaran, melainkan 

suatu proses yang dilakukan secara sistematis atau berurutan. Proses-proses 

tersebut dimulai dengan mengumpulkan data atau informasi, kemudian 

menganalisis, menafsirkan, serta memberikan keputusan tentang data atau 

informasi yang dikumpulkan. 

Seperti yang telah disampaikan bahwa evaluasi merupakan suatu proses. 

Proses yang terdapat pada evaluasi merupakan proses yang berkelanjutan. 

Proses ini bukan  hanya ada pada akhir kegiatan melainkan diselenggarakan 

pada awal, pertengahan, serta akhir kegiatan. Artinya, evaluasi dilakukan secara 

berkelanjutan selama kegiatan tersebut berlangsung. 

Evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi serta menggunakan 

informasi tersebut sebagai bahan pertimbangan yang dipergunakan pada 

membuat keputusan. Artinya, evaluasi merupakan proses menggambarkan, 

memperoleh, serta menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif 

keputusan. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan evaluasi 

pengajaran adalah evaluasi yang dilaksmuridan pada pengajaran yang bertujuan 

untuk memperbaiki pengajaran. Dengan demikian, evaluasi pengajaran 



merupakan suatu proses mengumpulkan data atau informasi, menganalisis, 

menafsirkan, serta memberikan keputusan tentang data atau informasi terkait 

pengajaran. Sesuai dengan hakikatnya, maka evaluasi pengajaran dilaksmuridan 

secara berkelanjutan selama pengajaran tersebut berlangsung. Artinya, evaluasi 

pengajaran dilaksmuridan pada awal, selama, serta akhir pengajaran. 

 

 

A. Peranan Evaluasi Pengajaran 

Evaluasi merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi di pada dunia 

pendidikan. Evaluasi merupakan bagian yang penting pada pendidikan, hal ini 

mengingat dengan evaluasi akan dapat mengetahui bagaimana proses pendidikan 

dilaksmuridan. Faktor-faktor apa yang menghambat maupun yang mendorong 

pencapaian tujuan pendidikan, bahkan dengan evaluasi dapat mengetahui tingkat 

keberhasilan suatu kegiatan pendidikan.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka peranan evaluasi pengajaran adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor pendukung maupun penghambat pencapaian tujuan 

pengajaran. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari komponen murid, guru, metode, 

media, proses, maupun evaluasi itu sendiri. Artinya, dengan evaluasi kita dapat 

melihat kemampuan murid sebelum, selama, serta setelah mengikuti pengajaran. 

Melalui evaluasi, kita dapat pula melihat pengaruh faktor guru pada memberikan 

pengajaran, apakah guru mampu memberikan pengajaran yang sesuai dengan tujuan 

serta perkembangan murid. Melalui evaluasi pula, kita dapat melihat pengaruh 

penggunaan metode serta media pengajaran, apakah dapat mendukung pencapaian 

hasil pengajaran atau malah sebaliknya. Evaluasi dapat pula dilakukan terhadap 

proses pengajaran, apakah proses pengajaran yang dilaksmuridan sesuai dengan 

perkembangan murid serta sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga mendukung 

pencapaian tujuan pengajaran. Evaluasi dilaksmuridan pula terhadap evaluasi itu 

sendiri, apakah dilihat dari perangkat evaluasi (teknik, instrumen, pelaksanaan, 

maupun pelaporan evaluasi), apakah keseluruhannya mampu menunjang pencapaian 

tujuan pengajaran atau malah sebaliknya dapat menghambat tujuan pengajaran. 



Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap keseluruhan komponen pengajaran 

digunakan untuk menganalisis serta menentukan berbagai kebijakan pada upaya 

memperbaiki kualitas pengajaran. Artinya, hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai 

bahan feed back pada memperbaiki keseluruhan komponen pengajaran untuk 

mengoptimalkan pencapaian tujuan pengajaran. 

 

B. Tujuan Evaluasi Pengajaran 

Tujuan evaluasi pengajaran adalah untuk meningkatkan kualitas 

pengajaran. Evaluasi pengajaran dilaksmuridan untuk mengawasi murid pada 

mencapai tujuan pengajaran, sehingga dapat menentukan apakah perbaikan atau 

penambahan yang dibutuhkan oleh murid serta menemukan kelemahan dari 

materi pelajaran serta mencari penyebabnya. Selain itu, evaluasi pengajaran 

dilaksmuridan untuk mengetahui kemajuan prestasi murid, sejauh mana efisiensi 

metode, media, guru, bahan yang akan dikuasai oleh murid serta untuk 

mengetahui murid yang mengalami kesulitan belajar, serta evaluasi itu sendiri.  

Tujuan lain dari pelaksanaan evaluasi pengajaran adalah untuk 

mengembangkan kurikulum serta mengevaluasi program serta lembaga 

(Akuntabilitas program serta lembaga). 

 

C. Fungsi Evaluasi Pengajaran 

 

Selain untuk menjadi bahan informasi bagi para peran pendidikan, hasil 

evaluasi pengajaran dapat digunakan untuk memberikan motivasi terhadap hal belajar 

mengajar; untuk memperlengkapi informasi mengenai kemajuan belajar serta 

kemunduran belajar murid, dapat pula berfungsi sebagai bahan pertimbangan untuk 

menentukan kenaikan murid; untuk menentukan murid pada suatu kemajuan tertentu; 

untuk memperoleh informasi data bagi pekerjaan bimbingan serta penyuluhan; untuk 

memberikan kepada guru, murid, serta orang tua tentang apa serta sampai dimana 

hasil kemajuan yang dicapai murid di sekolah. 



Berdasarkan uraian tersebut, evaluasi pengajaran dapat diklasifikasikan 

pada empat kategori, yakni: evaluasi penempatan, evaluasi formatif, evaluasi 

diagnostik, serta evaluasi sumatif. Evaluasi penempatan digunakan untuk 

menentukan posisi pada pengajaran serta model pengajaran yang paling 

bermanfaat untuk setiap murid. Evaluasi formatif digunakan untuk memonitor 

proses belajar selama pengajaran berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk 

dijadikan umpan balik bagi murid serta guru pada memperhatikan kesuksesan 

atau kesalahan-kesalahan pada belajar. Umpan balik bagi murid dijadikan  

sebagai penguatan pada meraih kesuksesan belajar serta penguatan pada 

mengidentifikasi kesalahan agar ia dapat memperbaikinya. Umpan balik bagi 

guru dimaksudkan sebagai informasi untuk memodifikasi pengajaran serta 

untuk memilih perbaikan yang tepat baik secara kelompok atau individu.  

          Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang diberikan untuk mengatasi 

kesulitan belajar secara terus menerus yang tidak dapat diatasi oleh perbaikan 

secara dasar dengan evaluasi formatif. Evaluasi diagnostik merupakan evaluasi 

yang lebih komprehensif serta mendetail dibandingkan dengan penilaian 

formatif serta merupakan penyelesaian untuk kasus yang tidak dapat 

diselesaikan oleh evaluasi formatif. Evaluasi diagnostik dimaksudkan untuk 

menentukan kasus dari permasalahan belajar yang berkepanjangan serta 

memberikan suatu rencana untuk tindakan perbaikan.  

Evaluasi sumatif diberikan pada akhir suatu pengajaran. Ini 

dimaksudkan untuk menentukan tingkatan untuk memilih tujuan pengajaran 

yang dikuasai serta digunakan pada saat akan memasuki suatu tingkatan kelas 

atau untuk mendapatkan sertifikat/ijazah setelah murid selesai belajar. 

Walaupun dimaksudkan untuk kenaikan tingkat atau untuk sertifikat 

kemampuan murid tetapi juga dimaksudkan sebagai informasi untuk 

menentukan kelayakan serta keefektifan pengajaran. 

 

D. Kegunaan Evaluasi Pengajaran 



Hasil evaluasi pengajaran dapat digunakan untuk keperluan: (a) 

administratif, (b) pengajaran, (c) bimbingan serta penyuluhan, serta (d) 

penyelidikan.  

a. Kepentingan Administratif 

Hasil evaluasi pengajaran dapat digunakan untuk: 

(1) laporan perkembangan murid (Kognif, moral serta agama, bahasa, fisik/motorik, 

sosial serta emosial, tingkah laku/karakter, minat, kecakapan, dsb) 

(2) laporan kepada orang tua tentang perkembangan murid  

(3) laporan-laporan periodik tentang kemajuan sekolah. 

 

b. Kepentingan Pengajaran  

Hasil evaluasi pengajaran dapat digunakan untuk kepentingan 

pengajaran, yakni: 

(1) memberikan data yang dapat digunakan untuk memperbaiki serta 

mengembangkan pengajaran 

(2) mengidentifikasi perkembangan murid pada mengikuti pengajaran. 

(3) Memberikan motivasi pada murid untuk proses pengajaran. 

 

c. Kepentingan Bimbingan Penyuluhan 

Hasil evaluasi pengajaran dapat digunakan untuk pemberian bimbingan 

serta menganalisis diagnostik tentang permasalahan murid. Hasil evaluasi 

digunakan untuk menyelesaikan permalahan yang dihadapi murid sehingga 

mampu mencapai hasil belajar. 

 

d. Kepentingan Penyelidikan 

Hasil evaluasi pengajaran dapat digunakan untuk bahan penyelidikan 

terkait pengajaran serta perkembangan murid. Penyelidikan ini dilakukan pada 

upaya meningkatkan kualitas pengajaran serta mengembangkan murid secara 

optimal.  

 



E. Cakupan/Ruang Lingkup Evaluasi Pengajaran 

Cakupan/ruang lingkup evaluasi pengajaran meliputi keseluruhan komponen 

pengajaran, yakni tujuan, materi, metode, media, proses, murid, guru, serta evaluasi 

itu sendiri. Artinya, evaluasi pengajaran tidak hanya dilaksmuridan terhadap salah 

satu atau beberapa komponen pengajaran, melainkan harus dilakukan terhadap 

keseluruhan komponen.  

 

F. Prinsip-prinsip Evaluasi Pengajaran 

Mengingat pentingnya evaluasi pengajaran, maka pelaksanaan evaluasi 

pengajaran hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi. Hal ini mengingat, 

evaluasi yang tidak tepat, tidak dapat memberikan gambaran secara akurat tentang hal 

yang dievaluasi sehingga tidak dapat membantu upaya kegiatan yang dilakukan.  

Prinsip-prinsip evaluasi antara lain:  

a. Keteraturan (Sistematis) 

Prinsip keteraturan (sistematis) memiliki arti bahwa evaluasi dilakukan secara 

teratur serta terprogram dengan baik. Untuk itu, pelaksanaan evaluasi perlu 

memperhatikan prosedur serta langkah-langkah yang semestinya dilakukan. Dengan 

kata lain untuk melaksmuridan evaluasi terdapat seperangkat aturan yang perlu 

diikuti sehingga hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan. 

 

b. Komprehensif 

Prinsip komprehensif memiliki arti bahwa evaluasi harus sesuai dengan tujuan 

evaluasi, sehingga dapat mengungkap data atau informasi secara lengkap. Dengan 

demikian, evaluasi pengajaran harus  mencakup seluruh komponen pengajaran.  

 

c. Berkesinambungan 

Prinsip berkesinambungan memiliki arti bahwa evaluasi yang dilakukan 

hendaknya seiring dengan rangkaian kegiatan. Artinya, proses yang terdapat pada 

evaluasi merupakan proses yang berkelanjutan. Proses ini bukan diselenggarakan 

hanya pada akhir kegiatan melainkan diselenggarakan pada awal, selama, serta akhir 



kegiatan. Untuk itu, evaluasi dilaksmuridan secara terencana, bertahap, serta terus 

menerus untuk memperoleh gambaran tentang pengajaran. 

 

d. Objektivitas 

Prinsip objektivitas memiliki arti bahwa evaluasi yang dilakukan harus dapat 

mengungkap data yang sebenarnya. Dengan kata lain bahwa, evaluasi dilaksmuridan 

terhadap seluruh komponen pengajaran sebagaimana asertaya sehingga hasil evaluasi 

menggambarkan data aktual serta faktual tentang pengajaran.  

 

e. Mendidik 

Prinsip mendidik memiliki arti bahwa evaluasi pengajaran dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk memotivasi, mengembangkan, serta membina murid agar tumbuh 

serta berkembang secara optimal.  

 

f. Kebermaknaan 

Prinsip kebermaknaan memiliki arti bahwa hasil evaluasi pengajaran harus 

memiliki makna sesuai dengan tujuan evaluasi. Hal ini berarti bahwa hasil evaluasi 

pengajaran harus mempunyai arti serta bermanfaat bagi murid, guru, orang tua, 

lembaga, serta pihak lain yang terkait.  

 

 

 

Pengertian Penilaian 

Penilaian dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memperoleh berbagai 

informasi secara berkala, berkesinambungan, serta menyeluruh tentang proses serta 

hasil belajar, pertumbuhan serta perkembangan sikap serta perilaku yang dicapai 

murid-siswi (Fajar, A., 2002). Berkaitan dengan hal ini guru harus membuat 

keputusan mengenai pencapaian belajar kompetensi dari murid-siswi. 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa penilaian merupakan suatu proses 

untuk menggambarkan perubahan dari diri murid-siswi setelah pengajaran. Proses 



memberi arti bahwa penilaian dilakukan secara terus menerus serta 

berkesinambungan, dengan cara tertentu sehingga mendapat hasil sesuai yang 

diharapkan. Di sana juga digambarkan bahwa pada penilaian dilakukan dengan 

mengumpulkan kenyataan secara sistematis. Hal ini memperlihatkan bahwa di pada 

penilaian diperlukan pengambilan data atau disebut pengukuran.  Sesertagkan 

menurut Permendiknas No. 20 Tahun 2007, penilaian pendidikan adalah proses 

pengumpulan serta pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar 

murid. 

Menurut Permendiknas No. 20 Tahun 2007 penilaian hasil belajar oleh 

pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan 

perseorangan atau kelompok, serta bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik 

kompetensi serta tingkat perkembangan murid. Ini menunjukkan bahwa penilaian 

yang digunakan pada pengajaran adalah penilaian kelas. 

A. Karakteristik Penilaian  

Penilaian memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Belajar Tuntas  

Asumsi yang digunakan pada belajar tuntas adalah murid dapat 

mencapai kompetensi yang ditentukan, asalkan murid mendapat bantuan yang 

tepat serta diberi waktu sesuai dengan yang dibutuhkan. Murid yang belajar 

lambat perlu diberi waktu lebih lama untuk materi yang sama, dibandingkan 

murid pada umumnya.  

2. Otentik  

Memansertag penilaian serta pengajaran adalah merupakan dua hal 

yang saling berkaitan. Penilaian otentik harus mencerminkan masalah dunia 

nyata, bukan dunia sekolah. Menggunakan berbagai cara serta kriteria holistik 

(kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, serta sikap). 

Penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh murid, tetapi 

lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh murid.  

Berikut misal-misal tugas otentik: 



 Pemecahan masalah matematika 

 Melaksmuridan percobaan  

 Bercerita 

 Menulis laporan  

 Berpidato 

 Membaca puisi 

 Membuat peta perjalanan  

 

3. Berkesinambungan  

Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian yang 

dilakukan secara terus menerus serta berkelanjutan selama pengajaran 

berlangsung.Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh  

mengenai perkembangan hasil belajar murid, memantau proses, kemajuan, 

serta perbaikan hasil terus menerus pada bentuk penilaian proses, serta 

berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan (ulangan harian, ulangan tengah 

semester, ulangan akhir semester).  

 

4. Menggunakan  teknik penilaian yang bervariasi 

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

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

 

5. Berdasarkan acuan kriteria 

Kemampuan murid tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi 

dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan, misalnya ketuntasan minimal, 

yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. 

            Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang 

ditetapkan. Kemampuan murid tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, 

tetapi dibandingkan  terhadap kriteria yang ditetapkan, misalnya ketuntasan 

belajar minimal (KKM), yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-



masing dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan 

dicapai, daya dukung (sarana serta guru), serta karakteristik murid. 

          KKM diperlukan agar guru mengetahui kompetensi yang sudah serta 

belum dikuasai secara tuntas. Guru mengetahui sedini mungkin kesulitan 

murid, sehingga pencapaian kompetensi yang kurang optimal dapat segera 

diperbaiki. Bila kesulitan dapat terdeteksi sedini mungkin, murid tidak sempat 

merasa frustasi, kehilangan motivasi, serta sebaliknya murid merasa mendapat 

perhatian yang optimal serta bantuan yang berharga pada proses 

pengajarannya. Namun ketuntasan belajar minimal tidak perlu dicantumkan 

pada buku rapor, hanya menjadi catatan guru. 

 

B. Jenis Penilaian 

           Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan serta pengolahan 

informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar murid mencakup penilaian 

otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, 

ulangan tengah semester, serta ulangan akhir semester yang diuraikan sebagai 

berikut.  

1. Penilaian otentik  

Merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk 

menilai aspek sikap, pengetahuan, keterampilan mulai dari masukan (input), 

proses, sampai keluaran (output) pengajaran. Penilaian otentik bersifat alami, 

apa asertaya, tidak pada suasana tertekan.  

2. Penilaian diri  

Merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh murid secara 

reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah 

ditetapkan.  

3. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksmuridan 

untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar murid termasuk penugasan 



perseorangan serta/atau kelompok di pada serta/atau di luar kelas pada kurun 

waktu tertentu. 

4. Ulangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi murid secara berkelanjutan pada proses pengajaran, untuk 

memantau kemajuan serta perbaikan hasil belajar murid.  

5. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk 

menilai kompetensi murid setelah menyelesaikan satu sub-tema. Ulangan 

harian terintegrasi dengan proses pengajaran lebih untuk mengukur aspek 

pengetahuan, pada bentuk tes tulis, tes lisan, serta penugasan.  

6. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi murid setelah melaksmuridan 8 – 9 

minggu kegiatan pengajaran.  

7. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik 

untuk mengukur pencapaian kompetensi murid di akhir semester.  

 

A. Teknik Penilaian di SD 
Penilaian di SD dilakukan pada berbagai teknik untuk semua kompetensi 

dasar yang dikategorikan pada tiga aspek, adalah  sikap, pengetahuan, serta  

keterampilan .    

1. Sikap 

a. Misal muatan sikap spiritual antara lain:  

1. Ketaatan beribadah 

2. Berperilaku syukur 

3. Berdoa sebelum serta sesudah melakukan kegiatan 

4. Toleransi pada beribadah 

 

b. Misal sikap sosial antara lain:  

1 Jujur 

2 Disiplin 



3 Tanggung jawab 

4 Santun 

5 Peduli 

6 Percaya diri 

7 Bisa ditambahkan lagi sikap-sikap yang lain sesuai kompetensi pada 

pengajaran, misal : kerja sama, ketelitian, ketekunan, dll.. 

 

Penilaian apek sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian 

antarteman, serta jurnal. 

a. Observasi   

Merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan melakukan observasi yang berisi sejumlah 

indikator perilaku yang diamati. Hal ini dilakukan saat pengajaran maupun 

diluar pengajaran  

b. Penilaian Diri 

Merupakan teknik penilaian dengan cara meminta murid untuk 

mengemukakan kelebihan serta kekurangan dirinya pada konteks 

pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar 

penilaian diri. 

 

c. Penilaian Antarteman  

Merupakan teknik penilaian dengan cara meminta murid  untuk 

saling menilai terkait dengan sikap serta perilaku keseharian murid. 

Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarmurid. 

 

d. Jurnal Catatan Guru 

Merupakan catatan pendidik di pada serta di luar kelas yang berisi 

informasi hasil pengamatan tentang kekuatan serta kelemahan murid yang 



berkaitan dengan sikap serta perilaku. Jurnal bisa dikatakan sebagai 

catatan yang berkesinambungan dari hasil observasi. 

2. Pengetahuan 

Aspek  Pengetahuan dapat dinilai dengan cara berikut: 

a. Tes tulis 

Tes tulis adalah tes yang soal serta jawabannya tertulis berupa 

pilihan ganda, isian, benar-salah, menjodohkan, serta uraian. 

 

b. Tes Lisan  

Tes lisan berupa pertanyaan- pertanyaan yang diberikan guru 

melalui ucapan (oral), serta murid merespon pertanyaan tersebut  melalui 

ucapan juga, sehingga menimbulkan keberanian. Jawaban dapat berupa 

kata, frase, kalimat maupun paragraf yang diucapkan. 

 

c. Penugasan 

Penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang 

dapat berupa pekerjaan rumah baik secara individu ataupun kelompok 

sesuai dengan karakteristik tugasnya. 

3. Keterampilan 

Aspek  keterampilan dapat dinilai dengan cara berikut: 

a. Kinerja atau Performance 

adalah suatu penilaian yang meminta murid untuk melakukan suatu 

tugas pada situasi sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan serta  

keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya tugas memainkan alat musik, 

menggunakan mikroskop, menyanyi, bermain peran, menari. 

Misal penilaian tes performance atau kinerja akan diberikan pada 

bab Implementasi pada bab selanjutnya. 



b. Projek 

Penilaian Projek merupakan penilaian terhadap tugas yang 

mengandung investigasi serta  harus diselesaikan pada periode/waktu 

tertentu. Tugas tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. 

Projek juga akan memberikan informasi tentang pemahaman serta 

pengetahuan murid pada pengajaran tertentu, kemampuan murid pada 

mengaplikasikan pengetahuan, serta kemampuan murid untuk 

mengomunikasikan informasi. Penilaian projek sangat dianjurkan karena 

membantu mengembangkan ketrampilan berpikir tinggi (berpikir kritis, 

pemecahan masalah, berpikir kreatif) murid . misalnya membuat laporan 

pemanfaatan energy di pada kehidupan, membuat laporan hasil 

pengamatan pertumbuhan tanaman. 

c. Portofolio 

Penilaian dengan memanfaatkan Portofolio merupakan penilaian 

melalui sekumpulan karya murid yang tersusun secara sistematis serta 

terorganisir yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Portofolio 

digunakan oleh guru serta murid untuk memantau secara terus menerus 

perkembangan pengetahuan serta  keterampilan murid pada bisertag 

tertentu. Dengan demikian penilaian portofolio memberikan gambaran 

secara menyeluruh tentang proses & pencapaian hasil belajar murid. 

Portofolio merupakan bagian terpadu dari pengajaran sehingga guru 

mengetahui sedini mungkin kekuatan serta kelemahan murid pada 

menguasai kompetensi pada suatu tema. Misalnya kompetensi pada tema 

“selalu berhemat energi”. Misal kompetensi membuat laporan hasil 

percobaan.  Kemampuan membuat laporan hasil percobaan tentu tidak 

seketika dikuasai murid, tetapi membutuhkan proses panjang, dimulai dari 

penulisan draf, perbaikan draf,  sampai laporan akhir yang siap disajikan. 

Selama proses ini diperlukan bimbingan guru melalui catatan-catatan 

tentang karya murid sebagai masukan perbaikan lebih lanjut. Kumpulan 



karya murid sejak draf sampai laporan akhir berserta catatan-catatan 

sebagai masukan guru inilah yang menjadi potofolio. 

Di samping memuat karya-karya murid beserta catatan guru, terkait 

kompetensi membuat laporan hasil percobaan tersebut, portofolio juga bisa 

memuat catatan hasil penilaian diri serta teman sejawat tentang kompetensi 

yang sama serta sikap serta perilaku sehari hari murid yang bersangkutan.  

Agar penilaian portofolio berjalan efektif guru beserta murid perlu 

menentuan hal-hal yang harus dilakukan pada menggunakan portofolio 

sebagai berikut: 

1) masing-masing murid memiliki portofolio sendiri yang di dalamnya 

memuat hasil belajar murid setiap muatan pelajaran atau setiap 

kompetensi.  

2) menentukan hasil kerja apa yang perlu dikumpul/disimpan.  

3) sewaktu-waktu murid diharuskan membaca catatan guru yang berisi 

komentar, masukkan serta tindakan lebih lanjut yang harus dilakukan 

murid pada rangka memperbaiki  hasil kerja serta sikap. 

4) murid dengan kesadaran sendiri menindaklanjuti catatan guru. 

5) catatan guru serta perbaikan hasil kerja yang dilakukan murid perlu 

diberi tanggal, sehingga perkembangan kemajuan belajar murid  dapat 

terlihat. 

B. Konsep Dasar Penilaian Berbasis Kelas 

Pengertian Penilaian Kelas 

Penilaian kelas merupakan suatu kegiatan guru yang berkaitan dengan 

pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar murid 

yang mengikuti proses pengajaran. Untuk itu, diperlukan data sebagai informasi yang 

diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. 



Data yang diperoleh guru selama pengajaran berlangsung dijaring serta 

dikumpulkan melalui prosedur serta alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi 

atau indikator yang akan dinilai. Dari proses ini, diperoleh gambaran kemampuan 

murid pada mencapai sejumlah standar kompetensi serta kompetensi dasar yang 

dirumuskan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan masing-masing. 

Penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-

langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui 

sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar murid, pengolahan, serta 

penggunaan informasi tentang hasil belajar murid. Penilaian kelas dilaksmuridan 

melalui berbagai teknik/cara, seperti penilaian unjuk kerja (performance), penilaian 

sikap, penilaian tertulis (paper and pencil test), penilaian projek, penilaian produk, 

penilaian melalui kumpulan hasil kerja/karya murid (portofolio), serta penilaian diri. 

Penilaian hasil belajar baik formal maupun informal diadakan pada suasana 

yang menyenangkan, sehingga memungkinkan murid menunjukkan apa yang 

dipahami serta mampu dikerjakannya. Hasil belajar seorang murid pada periode 

waktu tertentu dibandingkan dengan hasil yang dimiliki murid tersebut sebelumnya 

serta tidak dianjurkan untuk dibandingkan dengan murid lainnya.   Dengan demikian 

murid tidak merasa dihakimi oleh guru tetapi dibantu untuk mencapai kompetensi 

atau indikator yang diharapkan. 

 

Manfaat Penilaian Kelas 

Manfaat penilaian kelas antara lain sebagai berikut. 

 Untuk mengetahui tingkat pencapai kompetensi selama serta setelah proses 

pengajaran berlangsung. 

 Untuk memberikan umpan balik bagi murid agar mengetahui kekuatan serta 

kelemahannya pada proses pencapaian kompetensi. 

 Untuk memantau kemajuan serta mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami 

murid sehingga dapat dilakukan pengayaan serta remedial. 

 Untuk umpan balik bagi guru pada memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, 

serta sumber belajar yang digunakan. 



 Untuk memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru 

 Untuk memberikan informasi kepada orangtua serta komite sekolah tentang 

efektifitas pendidikan. 

 

Fungsi Penilaian Kelas 

Penilaian kelas memiliki fungsi sebagai berikut: 

 Menggambarkan sejauh mana seorang murid telah menguasai suatu kompetensi. 

 Mengevaluasi hasil belajar murid pada rangka membantu murid memahami 

dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan 

program, pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan (sebagai 

bimbingan). 

 Menemukan kesulitan belajar serta kemungkinan prestasi yang bisa 

dikembangkan murid serta sebagai alat diagnosis yang membantu guru 

menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. 

 Menemukan kelemahan serta kekurangan proses pengajaran yang sesertag 

berlangsung guna perbaikan proses pengajaran berikutnya. 

 Sebagai kontrol bagi guru serta sekolah tentang kemajuan perkembangan murid. 

 

Prinsip-prinsip Penilaian Kelas 

 Valid. Penilaian yang valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan 

menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Pada mata 

pelajaran pendidikan jasmani, olahraga serta kesehatan, misalnya kompetensi 

“mempraktikkan gerak dasar jalan..”, maka penilaian valid apabila 

mengunakan penilaian unjuk kerja. Jika menggunakan tes tertulis maka 

penilaian tidak valid. 

 Reliabel. Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi (keajegan) hasil penilaian. 

Penilaian yang reliable (ajeg) memungkinkan perbandingan yang reliable serta 

menjamin konsistensi. Misal, guru menilai dengan unjuk kerja, penilaian akan 

reliabel jika hasil yang diperoleh itu cenderung sama bila unjuk kerja itu 

dilakukan lagi dengan kondisi yang relatif sama. Untuk menjamin penilaian 



yang reliabel petunjuk pelaksanaan unjuk kerja serta penskorannya harus 

jelas. 

 Menyeluruh. Penilaian hams dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh 

domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar. Penilaian hams 

menggunakan beragam cara serta alat untuk menilai beragam kompetensi 

murid, sehingga tergambar profil  kompetensi murid. 

 Berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap serta terus 

menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi murid pada 

kurun waktu tertentu. 

 Objektif. Penilaian harus dilaksmuridan secara objektif. Untuk itu, penilaian 

harus adil, terencana, serta menerapkan kriteria yang jelas pada pemberian 

skor. 

 Mendidik. Proses serta hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk 

memotivasi, memperbaiki proses pengajaran bagi guru, meningkatkan kualitas 

belajar serta membina murid agar tumbuh serta berkembang secara optimal. 

 

Tahapan Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Murid  

Agar evaluasi yang dilakukan sesuai dengan tujuan, maka beberapa hal 

berikut yang perlu diperhatikan adalah: 

1. Putuskan mengapa melakukan evaluasi 

2. Putuskan apa yang akan dievaluasi 

3. Putuskan strategi yang cocok, waktu, serta aturan-

aturan bagi orang-orang yang terlibat pada evaluasi  

4. Kumpulkan informasi yang relevan 

5. Analisis data 

6. Gunakan analisis pada perencanaan serta berikan 

tindakan 

Uraian tersebut mengindikasikan bahwa evaluasi perkembangan murid 

dapat dilaksmuridaan pada tiga tahapan, yakni merencmuridan, melaksmuridan, 

serta melaporkan hasil evaluasi perkembangan murid.  



 

a. Merencmuridan Evaluasi 

Agar kegiatan evaluasi dapat dilaksmuridan dengan baik, tentunya diperlukan 

perencanaan evaluasi. Hal-hal yang harus dilakukan pada merencmuridan 

evaluasi perkembangan murid, terdiri atas: (1) menentukan tujuan evaluasi, (2) 

menentukan ruang lingkup evaluasi, (3) menentukan metode/teknik evaluasi, (4) 

mengembangkan instrumen evaluasi, (5) menentukan cara mengintepretasikan 

hasil evaluasi, serta (6) menentukan cara melaporkan hasil evaluasi. 

1) Menentukan Tujuan Evaluasi  

Tujuan evaluasi merupakan hal yang sangat penting, mengingat tanpa 

tujuan yang jelas, maka evaluasi yang dilakukan tidak memiliki arti. Untuk itu, ketika 

akan melakukan evaluasi, tentukan tujuan evaluasi secara jelas. Tujuan evaluasi 

disesuaikan dengan target perkembangan murid. 

2) Menentukan Ruang Lingkup Evaluasi  
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa cakupan/ruang lingkup evaluasi 

perkembangan murid meliputi program pengembangan karakter atau pembiasaan. 

Program pendidikan karakter meliputi moral serta nilai-nilai agama serta sosial, 

emosional, serta kemandirian, kerjasama (18 karakter). Sementara program 

pengembangan kemampuan dasar meliputi berbahasa, kognitif, fisik/motorik, serta 

seni. Dengan demikian, pada menentukan ruang lingkup evaluasi, harus disesuaikan 

dengan perkembangan usia murid SD.  

 

3) Menentukan Metode/Teknik Evaluasi  

Metode/teknik evaluasi merupakan suatu upaya atau cara yang dilakukan 

untuk menemukan, mengungkapkan, serta menyajikan informasi tentang 

perkembangan murid dengan menggunakan suatu alat tertentu. Metode/teknik 

yang digunakan pada mengevaluasi diharapkan menghasilkan informasi yang 

berkualitas serta relevan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan. 



Hal ini mengingat, metode/teknik yang tepat tentunya dapat menghindari 

kesalahan-kesalahan pada saat menganalisis informasi yang terkumpul.  

Metode/teknik yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan 

murid harus dapat mengukur tentang bagaimana respon serta pengalaman murid 

sehingga didapat informasi tentang perkembangan murid yang komprehensif. 

Untuk mengumpulkan data tentang perkembangan murid dapat 

dilakukan berbagai teknik non tes, yang meliputi: pengamatan (observasi), 

penugasan, unjuk kerja, hasil karya, serta wawancara.  

 

a) Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan merupakan suatu cara pengumpulan data yang pengisiannya 

berdasarkan atas pengamatan langsung terhadap sikap serta perilaku murid. Di 

pada mengamati/mengobservasi perlu diperhatikan:  

(1) Siapa yang diamati 

Pengamatan dilakukan dengan memperhatikan usia murid SD. 

(2) Objek/Perubahan tingkah laku apa yang diamati 

Pengamatan dilakukan sesuai dengan sasaran/ruang lingkup evaluasi, 

yakni sesuai dengan aspek perkembangan murid usia SD  

(3) Bagaimana mengamati 

Pengamatan dilakukan dengan memperhatikan tatacara yang disesuaikan 

dengan tahap perkembangan murid. Melalui tatacara yang disesuaikan dengan 

tahap perkembangan murid diharapkan hasil pengamatan merupakan data yang 

sebenarnya (faktual). 

(4) Alat apa yang digunakan untuk mengamati 

Alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan pengamatan adalah 

format pengamatan terbuka, daftar ceklis (checklist), serta catatan anekdot 

(anecdotal record). Format pengamatan terbuka merupakan format yang 

digunakan pengamat guru Sekolah Dasar atau MI dengan cara menuliskan hal-hal 

yang teramati secara alamiah. Daftar ceklis (checklist) digunakan untuk 



mengamati kejadian dengan cara memberikan cek pada aspek-aspek yang 

diamati.  

Catatan anekdot (anecdotal record) digunakan untuk mengamati secara 

teliti apa serta bagaimana suatu kejadian berlangsung. Catatan anekdot (anecdotal 

record) merupakan catatan seketika yang berisi peristiwa atau kenyataan yang 

spesifik serta menarik mengenai sesuatu yang diamati atau yang terlihat secara 

kebetulan. 

 

(5) Dimana pengamatan dilakukan 

Pengamatan dilakukan dimana murid melakukan kegiatan. Hal ini 

dimaksudkan agar pendidik melakukan evaluasi perkembangan muridnya secara 

komprehensif.  

(6) Kapan serta  berapa lama mengamati 

Pengamatan dilakukan ketika murid melakukan kegiatan. Dengan 

demikian, pengamatan dilakukan selama murid melakukan kegiatan. 

(7) Bagaimana mendokumentasikan hasil pengamatan  

Selesai pengamatan, pendidik harus memberikan interpretasi terhadap 

hasil pengamatannya. Untuk itu, pendidik harus mampu membuat rekapitulasi 

hasil pengamatan yang akan dijadikan sebagai bahan pada memberikan keputusan 

tentang perkembangan murid.  

(8) Bagaimana menggunakan informasi yang diperoleh  

Pengamatan dilakukan sesuai tujuan evaluasi. Untuk itu, pendidik harus 

mampu menggunakan data hasil pengamatan sebagai bahan pada melaksmuridan 

evaluasi perkembangan murid yang komprehensif. 

 

b) Penugasan 

Penugasan merupakan teknik penilaian berupa pemberian tugas yang 

harus dikerjakan murid pada waktu tertentu baik secara perorangan maupun 



kelompok. Misalnya: saat berdiskusi, sesertag mengejakakan projek, sesertag 

melakukan kerja bakti social serta sebagainya. 

 

c) Unjuk Kerja 

Unjuk kerja merupakan teknik evaluasi yang menuntut murid untuk 

melakukan tugas pada bentuk perbuatan yang dapat diamati, misalnya praktik 

menyanyi, olahraga, atau memperagakan sesuatu. 

 

 

d) Hasil Karya 

Hasil karya merupakan hasil kerja murid setelah melakukan sesuatu 

kegiatan, dapat berupa pekerjaan tangan atau karya seni. Misalnya: membuat 

gambar, membuat puisi, membuat karangan esay, membuat kerajinan tangan 

atau prakarya serta sebagainya. 

 

e) Wawancara  

Wawancara  merupakan suatu teknik evaluasi yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi atau penalaran murid mengenai sesuatu hal. Misal: 

tentang nama, minat, anggota keluarga, pengalaman libur sekolah, sikap 

terhadap kebersihan lingkungan, sikap terhadap demokrasi, nilai nasionalisme 

serta sebagainya. 

 

Data evaluasi yang dikumpulkan dengan berbagai teknik tersebut di atas 

dikumpulkan serta didokumentasikan pada bentuk portfolio. Portfolio 

merupakan kumpulan hasil evaluasi yang dilakukan dengan berbagai teknik 

evaluasi yang merekam berbagai unjuk kerja atau bukti nyata dari 

perkembangan serta hasil belajar murid.  Kumpulan hasil evaluasi ini dihasilkan 

dari berbagai kegiatan sebagai dokumentasi tentang perkembangan murid dari 

waktu ke waktu. Dengan demikian, portfolio merupakan penilaian berdasarkan 

kumpulan unjuk kerja murid yang menggambarkan sejauh mana kemampuan 



murid berkembang. Portfolio dapat membantu untuk melihat apa yang 

dipikirkan, dirasakan, serta dikerjakan murid, serta perubahan pada periode 

waktu tertentu.   

 

 

Beberapa alasan mengapa digunakannya portfolio adalah: 

(1) membantu guru untuk merangkai berbagai bukti nyata dari perkembangan serta 

hasil belajar pada berbagai bentuk karya 

(2) mendorong murid mengambil manfaat dari hasil belajar yang dicapainya 

(3) membantu guru memahami profil perkembangan muridnya secara 

lebih lengkap 

(4) memberikan gambaran perkembangan murid dari waktu ke waktu 

(5) merupakan sarana evaluasi perkembangan murid secara interaktif. 

Aspek penting lain pada pengelolaan pengajaran adalah evaluasi atau penilaian. 

Evaluasi atau penilaian pada pengajaran tidak semata-mata dilakukan terhadap hasil 

belajar, tetapi juga harus dilakukan terhadap proses pengajaran itu sendiri. Dengan 

penilaian dapat dilakukan revisi desain pengajaran serta strategi pelaksanaan 

pengajaran. 

Penilaian pada proses pengajaran murid sangatlah penting. Hal ini bertujuan 

untuk dapat melihat sejauh mana perkembangan serta pemahaman murid selama 

proses pengajaran. Penilaian tersebut dapat pula menjadi refleksi diri untuk murid. 

Untuk memudahkan murid merefleksikan penilaian yang didapat, maka semua berkas 

penilaian dapat dikumpulkan ke pada satu berkas yang kemudian disebut assessment 

portofolio. 

Portofolio merupakan laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang 

dilakukan (Erman pada Afif, 2010). Sesertagkan Paulson (pada Sugiyarti, 2000) 

mengemukakan bahwa portofolio merupakan kumpulan hasil kerja murid yang 

bermakna yang menunjukkan usaha–usaha, kemajuan serta pencapaian murid pada 



satu bisertag atau lebih. Dimana kumpulan tersebut harus memuat partisipasi murid 

pada memilih bahan, kriteria pemilihan, kriteria untuk menentukan nilai serta bukti–

bukti dari refleksi diri murid. 

Portofolio penilaian untuk saat ini belum banyak diterapkan oleh para 

guru, atau ada sebagian guru yang sudah menerapkan system portofolio 

penilaian namun belum berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini 

dimungkinkan karena kurangnya pemahaman  

A. Pengertian Asesmen Portofolio 

Secara etimologi, portofolio berasal dari dua kata, adalah port (singkatan dari 

report) yang berarti laporan serta folio yang berarti penuh atau lengkap, jadi 

portofolio bearti laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukan (Erman 

pada Afif, 2010). Sesertagkan Paulson (pada Sugiyarti, 2000) mengemukakan bahwa 

portofolio merupakan kumpulan hasil kerja murid yang bermakna yang menunjukkan 

usaha–usaha, kemajuan serta pencapaian murid pada satu bisertag atau lebih. Dimana 

kumpulan tersebut harus memuat partisipasi murid pada memilih bahan, kriteria 

pemilihan, kriteria untuk menentukan nilai serta bukti–bukti dari refleksi diri murid. 

Hal ini terlihat pada penelitian Jantimala (2007) terlihat bahwa; (1). Pengajaran 

dengan menggunakan portofolio dapat meningkatkan hasil belajar dengan pencapaian 

rata-rata gain kelas eksperimen adalah 68%, (2). Pada pelaksanaan pengajaran dengan 

menggunakan portofolio ditemui beberapa kendala dari murid, guru serta orang tua 

murid, namun juga diperoleh bahwa (3). Pada pelaksanan penelitian ini adalah 

pengajaran dengan menggunakan portofolio mendapat tanggapan positif dari murid, 

guru serta orang tua murid. 

Jadi berdasarkan beberapa pendapat ahli serta beberapa hasil penelitian tersebut 

dapat diindikasikan bahwa portofolio merupakan suatu komponen yang dapat 

dijadikan alaternatif pada penilaian karena merupakan suatu koleksi hasil karya murid 

yang menunjukkan usaha serta perkembangan kemajuan belajar murid serta 

memberikan informasi yang lengkap serta obyektif sehingga dapat membuat murid 

termotivasi untuk meningkatkan hasil belajarnya. 



Adapun tujuan pemanfaatan portofolio saat ini sudah semakin luas, hal ini 

didasari oleh asertaya prinsip kebermaknaan serta humanisme, Menurut Sujiono 

(2010:8) pengukuran hasil belajar melalui portofolio yang terkait dengan pengukuran 

hasil belajar melalui pengalaman harus dapat memenuhi kompetensi serta standar 

tertentu, dimana kompetensi menggambarkan sejumlah kemampuan yang harus 

dimiliki seseorang untuk melaksmuridan suatu tujuan, tetapi standar lebih ditekankan 

pada kualifikasi seseorang pada pekerjaan tersebut yang terkait dengan unjuk 

perbuatan, dengan memperlihatkan suatu tingkat ketrampilan serta pemahaman 

murid, mendukung tujuan pengajaran serta dapat merefleksikan perubahan oleh 

murid, guru serta orang tua. 

 

B. Prinsip Asesmen Portofolio 

Pada penilaian portofolio harus terjadi interaksi multi arah, adalah dari guru 

ke murid, dari murid ke guru, serta dari murid ke murid. Direktorat PLP Ditjen 

Dikdasmen Depdiknas (2003) mengemukakan pelaksanaan penilaian portofolio 

hendaknyan memperhatikan prinsip-prinsip “mutual trust, confidentiality, joint 

ownership, satisfaction, and relevance”. 

1. Mutual trust (saling mempercayai) 

Jangan ada yang saling curiga antara guru dengan murid maupun 

murid dengan murid. 

2. Confidentiality (kerahasiaan bersama) 

Semua hasil pekerjaan murid serta dokumen yang ada, baik 

perorangan maupun kelompok, harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh 

diberikan atau diperlihatkan kepada siapapun sebelum diadakan pameran. 

Hal ini dimaksudkan agar murid yang mempunyai kelemahan tidak 

merasa dipermalukan. 

3. Joint Ownership (milik bersama) 

Semua hasil pekerjaan murid serta dokumen yang ada harus 

menjadi milik bersama antara guru serta murid, karena itu harus dijaga 

bersama, baik penyimpanannya maupun penempatannya. 



4. Satisfaction (kepuasan) 

Semua dokumen pada rangka pencapaian standar kompetensi, 

kompetensi dasar serta indikator harus dapat memuaskan semua pihak, 

baik guru maupun murid, karena dokumen tersebut merupakan bukti karya 

terbaik murid sebagai hasil pembinaan guru. 

5. Relevance (kesesuaian) 

Dokumen yang ada harus sesuai dengan kompetensi yang 

diharapkan. 

 

C. Karakteristik Asesmen Portofolio 

Portofolio merupakan salah satu alat penilaian yang efisien pada pengajaran 

serta asertaya keterbukaan antara murid serta guru, hal ini terlihat dari proses awal 

pelaksanaan portofolio, dimana murid dilibatkan secara aktif pada proses penentuan 

serta pemilihan evidence yang akan dikumpulkan. Dengan asertaya pengumpulan 

evidence memudahkan guru untuk melihat perkembangan murid dari waktu ke waktu, 

serta juga dapat membangun komunikasi yang baik antara guru serta murid dengan 

mendiskusikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki, sehingga dapat memotivasi 

murid untuk menghasilkan karya yang lebih baik. 

Menurut Mardapi penilaian portofolio merupakan penilaian terhadap kumpulan 

hasil karya murid yang sengaja digunakan sebagai bukti prestasi murid, 

perkembangan murid itu pada kompetensi berfikir, pemahaman murid itu terhadap 

materi pelajaran, kompetensi murid itu pada mengungkapkan gagasan serta 

mengungkapkan sikap murid terhadap mata pelajaran tertentu. Kemp serta Toperoff 

(1998) menyebutkan beberapa karakteristik portofolio sebagai berikut: 

1. Portofolio merupakan model asesmen yang menuntut asertaya kerja sama 

antara murid serta guru. 

2. Portofolio bukan sekedar koleksi tugas murid, tetapi merupakan hasil 

seleksi dimana murid dilibatkan pada memilih serta mempertimbangkan 

karya yang akan dijadikan bukti pada portofolio. 



3. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya murid yang menunjukkan 

perkembangan dari waktu ke waktu; koleksi karya tersebut digunakan oleh 

murid untuk melakukan refleksi sehingga murid dapat mengetahui 

kelebihan serta kekurangan pada dirinya; hasil refleksi tersebut sekaligus 

dapat digunakan sebagai acuan pada proses pengajaran berikutnya. 

4. Isi kriteria penyeleksian serta penilaian portofolio harus jelas bagi guru 

serta murid pada proses pelaksanaannya. 

Oleh karena itu seorang guru harus mengetahui kelebihan serta kelemahan dari 

portofolio yang akan diterapkan, sehingga dapat dijadikan masukan untuk 

meningkatkan kualitas pengajaran menjadi lebih baik. Selain itu pada menggunakan 

asesmen portofolio juga dibutuhkan pemahaman serta kreatifitas guru pada 

merencmuridan portofolio. Namun pada penelitian Wulan (2003) serta Iskandar 

(2000) terungkap bahwa para guru masih mengalami kesulitan pada menyusun serta 

menggunakan asesmen alternatif adalah asesmen portofolio. 

Jadi, penggunaan portofolio pada proses pengajaran memiliki beberapa langkah 

– langkah penting yang harus diperhatikan serta dilakukan oleh guru (Popham, 

1995:167), adalah; 

1. memastikan bahwa murid memiliki berkas portofolio, 

2. menentukan bentuk dokumen atau hasil pekerjaan yang perlu 

dikumpulkan, 

3. menentukan kriteria penilaian yang digunakan,  

4. menentukan waktu serta menyelenggarakan pertemuan portofolio, 

5. melibatkan orang tua pada proses penilaian portofolio  

 

D. Perencanaan Asesmen Portofolio 

Sebelum mengajar, tentu guru harus membuat perencanaan yang akan dia 

gunakan pada jangka waktu satu tahun. Perencanaan dapat dibuat pada awal semester 

dimulai dengan pembuatan program tahunan, program semester, silabus sampai 

rencana pelaksanaan pengajaran. Menurut Setllar (Pada Erladewi, 2008) perencanaan 

dapat diartikan sebagai hubungan antara apa yang ada sekarang (what is) dengan 



bagaimana seharusnya (what should be) yang bertalian dengan hubungan, penentuan, 

tujuan, prioritas, program serta alokasi sumber. Oleh sebab itu, guru harus mampu 

membuat metode atau model pengajaran agar murid yang diajarnya nyaman serta 

lebih mengerti apa yang sesertag mereka pelajari.  

Untuk dapat membuat perangkat pengajaran tersebut, tentu saja seorang guru 

harus mengetahui tahapan – tahapan penyusunan portofolio. Menurut Marheni 

(2006), agar penggunaan portofolio dapat terarah, maka dibutuhkan enam 6 langkah 

perencanaan portofolio, adalah;  

1. Menentukan fokus portofolio,  

2. Menentukan aspek isi yang dinilai,  

3. Menentukan bentuk susunan portofolio,  

4. Menentukan penggunaan portofolio,  

5. Menentukan cara menilai portofolio serta  

6. Menentukan penggunaan rubrik. 

 

E. Pelaksanaan Asesmen Portofolio 

Pada penerapan asesmen portfolio pada pengajaran, tahapan selanjutnya yang 

harus dilakukan adalah tahap pelaksanaan atau implementasinya pada proses 

pengajaran. Tahapan ini dapat dimulai dengan guru mengkomunikasikan kepada 

murid terkait akan digunakannya asesmen portofolio. Beberapa hal yang dapat 

dilakukan oleh guru adalah dengan mengumumkan tujuan serta fokus pengajaran, 

selanjutnya guru dapat membuat kesepakatan prosedur pelaksanaan asesmen 

portofolio dengan murid dimulai dari menentukan jenis tugas yang harus 

dikumpulkan samapai dengan menentukan kriteria penilaian. Menurut Wulan (2010) 

ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan guru pada melaksmuridan asesmen 

portofolio, adalah; 

1. Pada menuntun murid menghasilkan karyanya, guru serta murid secara 

rutin mendiskusikan proses pengajarannya; 



2. Guru mengumpulkan pekerjaan murid untuk diperiksa serta diberi 

komentar, murid dapat memperbaiki tugasnya bila masih memilki 

banyak kekurangan; 

3. Tugas atau catatan tentang murid diberi tanggal serta dimasukkan ke 

pada folder secara kronologis sesuai urutan waktunya; 

4. Guru memberikan umpan balik secara berkesinambungan terhadap 

murid, sehingga murid dapat senantiasa memperbaiki kelemahannya. 

Guru dapat memeriksa kembali pekerjaan murid sesuai urutan waktu, 

melihat kemajuan belajarnya serta mengkaji taraf pencapaian 

kompetensi belajar murid. Selanjutnya guru dapat memberi catatan 

tentang prestasi serta kemajuan belajar murid, hasil catatan guru 

dilampirkan pada portofolio murid; 

5. Kegiatan diskusi antara guru serta murid hendaknya diupayakan untuk 

memberikan penilaian, namun digunakan untuk memunculkan 

kekuatan karya murid; serta 

6. Seleksi terhadap karya yang dilakukan oleh murid dengan bantuan 

guru. Pada hal ini murid dapat memilih seluruhnya, sebagian atau 

hanya karya terbaik saja yang dimasukkan pada portofolio mereka. 

Lebih lanjut Zainul (2001 pada Hasmalena, 2009) mengemukakan bahwa ada 

beberapa hal yang harus dilalui pada mengimplementasikan asesmen portofolio 

adalah; 

1. Tahap Persiapan, mengidentifikasi tujuan pengajaran yang akan 

diakses dengan asesmen portofolio, menjelaskan kepada murid bahwa 

akan dilaksmuridan asesmen portofolio untuk mengakses tujuan 

pengajaran serta memberikan misal portofolio yang pernah 

dilaksmuridan, menjelaskan bagian mana serta seberapa banyak 

kinerja serta hasil kerja akan disertakan portofolio, pada bentuk apa 

serta bagaimana kinerja atau hasil kerja itu diakses, serta menjelaskan 

bagaimana kinerja serta hasil karya tersebut harus disajikan. 



2. Tahap Pelaksanaan, Guru melaksmuridan proses pengajaran serta 

selalu memotivasi murid untuk belajar, Guru melakukan pertemuan 

secara rutin dengan murid guna mendiskusikan proses pengajaran 

yang akan menghasilkan kerja murid sehingga setiap langkah murid 

dapat memperbaiki kelemahan yang mungkin terjadi, Guru 

memberikan umpan balik secara berkesinambungan kepada murid, 

serta memamerkan keseluruhan hasil karya yang disimpan pada 

portofolio. 

3. Tahap Penilaian, menegakkan kriteria penilaian yang dilakukan 

bersama – sama atau dengan partisipasi murid, kriteria yang telah 

disepakati diterapkan secara konsisten baik oleh guru maupun murid, 

arti penting dari tahap penilaian ini adalah self asesment yang 

dilakukan oleh murid sehingga murid menghayati dengan baik 

kekuatan serta kelemahannya serta hasil penilaian dijadikan tujuan 

baru bagi proses pengajaran. 

Pada melaksmuridan asesmen portofolio sudah seharusnya guru merancang 

rubric atau pada pengertiannya merupakan suatu skala penilaian. Menurut Arends 

(2008) merancang scoring rubric yang baik merupakan salah satu aspek penting pada 

performance assessment. Scoring rubric adalah deskripsi terperinci tentang tipe 

kinerja tertentu serta mengeksplisitkan kriteria yang akan digunakan untuk menilai 

kinerja, secara umum scoring rubric terdiri dari dua tipe adalah holistic rubric serta 

analytic rubric. Rubik merupakan komponen penting bagi guru pada menilai hasil 

karya portfolio yang murid kumpulkan, oleh sebab itu ketika guru akan menerapkan 

portofolio, maka dibutuhkan kreativitas guru pada merancang rubrik, asertaya rubrik 

juga sangat penting pada menilai kemampuan serta kualitas murid pada mengerjakan 

tugas -tugas portofolio yang telah disepakati sebelumnya. 

 

F. Kelebihan Asesmen Portofolio 

Teknik penilaian kebanyakan memiliki kecenderungan untuk fokus pada 

kelemahan murid, berupa kesalahan murid pada saat menjawab suatu materi atau 



pada keterampilan murid yang belum dikuasai, serta bukannya lebih fokus terhadap 

materi test yang seorang murid dapat menjawab dengan tepat. Oleh karena itu, pada 

penilaian tersebut hanya fokus atas kelemahan murid. Pada sisi lain, dengan 

portofolio, para murid didukung untuk memasukkan misal pekerjaan terbaik mereka. 

Oleh karena itu, terdapat lebih banyak perhatian atas kemampuan murid. Ini adalah 

keuntungan pertama dari penilaian portofolio. 

Keuntungan kedua, adalah bahwa portofolio dikhususkan untuk masing-masing 

kebutuhan individu murid. Teknik penilaian kelas kebanyakan dirancang untuk 

diberikan kepada semua murid di pada kelas pada waktu yang bersamaan serta 

sesertag mengukur bagian dari tujuan pendidikan yang objektif. Bagaimanapun, 

portofolio secara rinci dirancang untuk masing-masing murid berdasarkan pada 

sasaran hasil serta tujuan yang telah diatur sesuai waktunya pada murid. 

Bagaimanapun, jika guru mengorganisir kelas sedemikian rupa sehingga tujuan 

individual dibedakan dari yang lain untuk masing-masing murid, kemudian jenis test 

kelas tidak dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, portofolio mungkin menjadi 

alternatif penilaian terbaik di pada suatu kelas yang lebih memusatkan pada tujuan 

pendidika secara individul. 

Ada satu keuntungan lain dari portofolio, adalah: portofolio menyediakan para 

guru dengan suatu alternatif bentuk penilaian. Fleksibilitas adalah keperluan 

pengajaran yang baik secara khas. Guru akan menghadapi murid yang memberi 

berbagai macam alasan lain, secara sederhana tidak melaksmuridan sebagaimana 

halnya yang mereka perlu lakukan dengan teknik penilaian yang lebih tradisional. 

Pada kasus itu, guru mempunyai teknik penilaian alternatif yang mungkin tersedia. 

Pada faktanya, beberapa negara sekarang mengijinkan penilaian portofolio untuk 

menggantikan alat penilaian yang diperlukan serta distandardisasi secara tradisional 

untuk para murid tertentu. Bahwasanya jenis penilaian yang fleksibel adalah penting 

di pada dunia pendidikan.  

Dengan portofolio, yang semua isinya akan dinilai, murid dapat diharapkan 

akan memberikan perhatian yang tinggi pula kepada bagian-bagian yang tidak 

diujikan atau tidak masuk pada tes. Penggunaan portofolio penilaian merupakan jalan 



yang cocok, jika guru ingin agar muridnya suka melakukan penyelidikan atau 

melakukan eksplorasi, tidak sekedar menghafal, serta muridnya tidak mudah 

melupakan materi tertentu. Dengan demikian penggunaan portofolio untuk penilaian 

juga bermanfaat, karena hal-hal berikut: 

1. Portofolio menyajikan atau memberikan: “bukti” yang lebih jelas atau 

lebih lengkap tentang kinerja murid daripada hasil tes di kelas; 

2. Penggunaan portofolio penilaian memberikan kesempatan kepada 

murid untuk menunjukkan keunggulan dirinya, bukan kekurangan atau 

kesalahannya pada mengerjakan soal atau tugas; 

3. Portofolio dapat merupakan catatan penilaian yang sesuai dengan 

program pengajaran yang baik; 

4. Portofolio membantu guru pada mengambil keputusan tentang 

pengajaran atau perbaikan pengajaran; 

5. Portofolio merupakan catatan jangka panjang tentang kemajuan murid;  

6. Portofolio memberikan gambaran tentang kemampuan murid; 

7. Penggunaan portofolio penilaian mencerminkan pengakuan atas 

bervariasinya gaya belajar murid; 

8. Portofolio membantu guru pada menilai kemajuan murid; 

9. Portofolio memberikan kesempatan kepada murid untuk berperan aktif 

pada penilaian hasil belajar; 

10. Portofolio merupakan bahan yang relatif lengkap untuk berdiskusi 

dengan orang tua murid, tentang perkembangan murid yang 

bersangkutan; 

11. Portofolio membantu pihak luar untuk menilai program pengajaran 

yang bersangkutan. 

 

G. Kekurangan Asesmen Portofolio 

Seperti hal lainnya selain memiliki kelebihan, portofolio juga memilki 

kelemahan. Portofolio adalah suatu jenis penilaian pencapaian yang spesifik, yang di 

mana kita telah membicarakannya di pada bab yang sebelumnya. Portofolio bekerja 



dengan baik pada mengukur hasil kerja murid, walaupun para guru sering 

memansertag portofolio sebagai cara untuk mengukur serta menunjukkan kemajuan 

murid. Dengan portofolio murid dapat memasukkan misal awal pekerjaan seperti 

halnya misal pekerjaan terakhir. Perbedaannya terletak pada misal pekerjaan yang 

diharapkan untuk menunjukkan perkembangan serta kemajuan. 

Bagaimanapun, pendekatan ini memberi informasi yang sangat kecil tentang 

proses pengambilan tempat yang mengijinkan para murid untuk membuat kemajuan 

tersebut. Bahkan ketika para murid memasukkan suatu draft yang merupakan suatu 

catatan bersama dengan hasil produk, guru tertinggal tanpa informasi tentang apa 

yang terjadi dengan kemajuan tersebut. Oleh karena itu, portofolio secara khas 

menunjukkan kepada kita hasil dari kemajuan suatu produk bukan bagaimana hasil 

dari kemajuan tersebut terjadi. 

Kelemahan menggunakan portofolio antara lain: 

1. Membutuhkan waktu yang relative lama serta tenaga bagi guru untuk 

memilih tugas portofolio, menyusun portofolio bersama murid serta 

mengoreksi portofolio.  

2. Memerlukan biaya serta tempat untuk mengoleksi serta menyimpan 

portofolio dengan baik. 

3. Portofolio mungkin tidak merupakan karya murid sendiri, tentu juga ada 

bantuan dari teman, saudara serta orangtua. 

4. Banyaknya murid pada suatu kelas relative besar. 

5. Respon murid sulit dinilai. 

Dengan demikian portofolio memiliki kelemahan antara lain: (1) Penggunaan 

portofolio untuk penilaian memerlukan banyak waktu dari guru untuk melakukan 

pengskoran; apalagi kalau kelasnya besar. Belum lagi jika banyak penulisan yang 

salah, akan memakan banyak waktu untuk mengkomentarinya. Oleh karena itu, 

portofolio yang ditugaskan untuk dibuat perlu disesuaikan dengan kemampuan murid 

berbahasa tulis Indonesia serta waktu yang tersedia bagi guru untuk membacanya. (2) 

Penggunaan portofolio tergantung pada kemampuan murid pada menyampaikan 

uraian secara tertulis. Selama murid belum lancar berbahasa tulis Indonesia, 



penggunaan portofolio akan merupakan beban tambahan yang memberatkan sebagian 

besar murid.  

 

H. Bagian serta Bentuk Portofolio 

• Bagian-Bagian Portofolio 

Portofolio umumnya terdiri atas beberapa bagian, adalah : 

1. Daftar isi dokumen 

Pada halaman depan bendel portofolio tertulis nama peseta 

didik yang bersangkutan, daftar evidence (objek penilaian). 

2. Isi dokumen 

Isi portofolio disebut sebagai dokumen, dapat berupa kumpulan 

atau tugas yang berisi pekerjaan murid selama waktu tertentu yang 

dapat memberikan informasi bagi suatu penilaian kinerja yang 

objektif. Hasil kerja murid menjadi ukuran seberapa baik tugas-tugas 

yang diberikan kepada murid telah dilaksmuridan sesuai dengan 

kompetensi dasar serta indikator pencapaian hasil belajar yang 

terdapat pada kurikulum. Sumber data dari portofolio dapat berupa 

orang tua, tenaga pendidik atau masyarakat yang mengetahui program 

pendidikan. 

3. Bendel dokumen 

Kumpulan semua dokumen murid baik evidence, worksheet, 

maupun lembaran-lembaran informasi serta lembaran kerja yang 

dipakai pada kegiatan pengajaran dimasukkan kepada bendel dokumen 

portofolio. Dokumen dokumen tersebut ditempatkan pada satu map 

atau folder. 

4. Batasan dokumen 

Dokumen-dokumen portofolio perlu dikelompokkan sehingga 

mudah untuk mendapatkannya bila diperlukan. Agar kelompok 

dokumen mudah diorganisir maka perlu diberi pembatas misalnya 



dengan kertas berwarna. Batasan tersebut sangat berguna untuk 

memisahkan antara dokumen kelompok satu dengan yang lain. 

5. Catatan guru serta orang tua 

Pada setiap dokumen yang relevan harus terdapat catatan, 

komentar atau nilai dari guru serta tanggapan orang tua. Akan lebih 

baik lagi jika terdapat catatan atau tanggapan murid yang 

bersangkutan. 

• Bentuk Portofolio 

1. Tinjauan proses 

Portofolio proses adalah portofolio yang menekankan pada 

tinjauan bagaimana perkembangan murid dapat diamati serta dinilai 

dari waktu kewaktu. Pendekatan ini lebih menekankan pada 

bagaimana murid belajar, berkreasi, termasuk dari draft awal, 

bagaimana proses awal itu terjadi. 

2. Tinjauan hasil 

Portofolio ditinjau dari hasil adalah portofolio yang m 

enekankanpada tinjauan hasil terbaik yang telah dilakukan murid tanpa 

memperhatikan bagaiaman proses untuk mencapainya terjadi. 

Misal portofolio hasil adalah : 

1. Portofolio dokumentasi 

Penilaian portofolio dokumentasi adalah penilaian terhadap 

koleksi pilihan dari sekmpulan evidence murid selama kurun waktu 

tertentu. 

2. Portofolio penampilan 

Portofolio penampilan adalah bentuk yang digunakan untuk 

memilih evidence yang paling baik yang dikerjakan oleh murid 

maupun kelompok murid. Tidak seperti portofolio dokumentasi, 

portofolio penampilan hanya berisi pekerjaan murid yang telah selesai, 

tidak mencakup proses pekerjaan, perbaikan, serta penyempurnaan 

pekerjaan murid 



Dari berbagai penjelasan yang dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

portofolio merupakan suatu komponen yang dapat dijadikan alternatif pada penilaian 

karena merupakan suatu koleksi hasil karya murid yang menunjukkan usaha serta 

perkembangan kemajuan belajar murid, serta memberikan informasi yang lengkap 

serta obyektif, yang dapat memberikan dampak murid termotivasi untuk 

meningkatkan hasil belajarnya. 

Ada banyak hal yang mendasari portofolio asesmen di sekolah dasar 

diantaranya, ialah prinsip, perencanaan  pelaksanaan serta lain sebagainya yang harus 

dipahami oleh guru. Portofolio memiliki beberapa kelebihan yang menguntungkan 

guru ataupun murid. Namun pastinya terdapat juga beberapa kekurangan dari 

portofolio. Hal itu dapat disesuaikan oleh keadaan kelas, murid serta guru serta faktor 

lainnya.  

 

4) Mengembangkan Alat Evaluasi  
Perangkat yang digunakan untuk menjaring data tentang perkembangan murid 

disebut sebagai alat (instrumen) evaluasi perkembangan murid. Instrumen sangat 

memegang peranan penting pada pelaksanaan evaluasi. Dapat diartikan bahwa kualitas 

evaluasi sangat ditentukan oleh instrumen yang digunakan. Hal ini terjadi dikarenakan 

dengan perangkat yang baik (valid serta reliabel) akan menjaring data yang benar-benar 

sesuai dengan tujuan evaluasi. 
Mengingat instrumen memegang peranan yang paling penting pada 

menentukan kualitas evaluasi, maka penganalisisan serta penyusunan instrumen 

merupakan hal yang harus dikuasai guru SD.  

Pengembangan alat evaluasi disesuaikan dengan teknik evaluasi yang 

digunakan. Maksudnya, alat evaluasi yang dikembangkan dapat berupa format terbuka 

atau format yang memerlukan kriteria penilaian (skala nilai). Evaluasi dengan 

menggunakan format yang memerlukan kriteria penilaian (skala nilai) dilakukan 

dengan memberikan penilaian berdasarkan skala yang dicapai murid. Sementara 

evaluasi dengan menggunakan format terbuka, dilakukan tanpa menggunakan kriteria 

penilaian, melainkan dengan menganalisis objek yang dievaluasi dengan menggunakan 



penilaian kualitatif (berbentuk kalimat yang menunjukkan pencapaian tujuan evaluasi 

atau kenyataan yang sebenarnya/faktual).  

Penentuan skala penilaian disesuaikan dengan aspek yang akan diukur. 

Misalnya jarang (J), kasertag-kasertag (K), serta Sering (S). Skala jarang berarti hanya 

sekali-kali muncul, kasertag-kasertag berarti lebih sering muncul daripada tidak, serta 

sering berarti selalu muncul (sudah ajeg).  

Berikut misal-misal instrumen yang dapat digunakan pada mengevaluasi 

kerakter murid: 
 

Misal Format Pengamatan Terbuka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misal Daftar Ceklis (Checklist) 

 
Nama Murid  

 
 
Aspek & Indikator 
Perkembangan 

 
 

Hendra  
 

 
 

Didi 

 
 

Irma 

A B C A B C A B C 

• Berbagi 
• Kerjasama 
• Disiplin 
• Mandiri 
• Bertanggung jawab 
• Berani mengemukan 

pendapat 

         

 

Nama       : Diana                                                          

Tempat    : Pada Kelas                                  Tanggal : 1-9-2014 

Pencatat   : Umi/Guru kelas 4 

 

Faktual: 

Ketika kegiatan berdiskusi sesertag berlangsung, Diana datang mendekati guru 
serta ia memperlihatkan hasil akhir diskusinya dengan kelompoknyaa.  Sebuah komposisi 
gambar peristiwa hujan serta banjir, ketiga lembar tulisanya disertai gambar yang dibuatnya 
menunjukkan keadaan rumah, sekolah, serta jalan yang terkena banjir. Ketika guru 
meminta memperlihatkan hasil karyanya kepada teman-temannya, ia dengan antusias 
menunjukan kepada teman kelasnya Ia segera menjelaskan dengan gerak tangan serta 
samabil tersenyum ia memperlihatkan beberapa tulisan disertai tempelan kliping data 
pendukung. 



Keterangan: 

A = Mampu (tanpa dibantu) 
B = Masih memerlukan peringatan 
C = Belum mampu 

 

Anecdotal Record 

Nama          :  Deni 
Umur/kelas         : …………………. 

Hari/Tanggal                      : …………………. 

Perkembangan yang Diamati            : Minat, kerjasama, tanggung jawab 

Pengamat                   : …………………. 

Kejadian Komentar 

Kerja kelompok  
 

 

 

 

 

- Murid mampu berbagi gagasan. 

- Murid menunjukan antusias pada menyelesaiakan tugas 

secara bersama   

 

 

Misal Format Penugasan 

Nama murid: ................................    Kelas : ..................... 

No. Hari/Tanggal Jenis Penugasan Aspek 
Penugasan Hasil 

1. Senin/           4 
September 2014 

Membuat esay karangan 
bebas 

- Menyiapkan 
outline 

- Proses 
pembuatan 
esay karangan 

Dapat 
membuatesay 
karangan  secara  
kreatif 

2.  
     

3. 
     

4.  
 

    

5. 
 

    



 

 

Misal Format Unjuk Kerja 

Nama : ..........................     Kelas/Usia : ...................... 

No. Hari/Tanggal Kegiatan 
Pengajaran 

Aspek yang 
Dinilai Hasil 

1. Senin/           7 September 
2014 

Melempar bola 
basket  

- Sikap baserta 
- Sikap kaki 
- Koordinasi 
- Gerakan 

lanjutan 
- Pansertagan  

Murid dapat 
mendemostrasiakan 
lemparan bola basket  
dengan baik 

2.  
     

3. 
     

4.  
     

5. 
     

 

 

Misal Format Hasil Karya 

Nama : ..........................     Usia : ...................... 

No. Hari/Tanggal 
Kegiatan 
Pengajaran Aspek yang Dinilai Hasil 

1. Senin/           4 
September 2006 Menggambar  

- Kesesuaian 
dengan tema 

- Kreativitas 
- Warna 

 

- Gambar sesuai 
tema 

- Kreativitas murid 
baik 

- Sudah berani 
menggunakan 
bermacam-
macam warna 

2.  
     

3. 
     

4. 
     

 



 

Misal Format Wawancara (Percakapan) 

Nama murid: ..........................     Kelas: ...................... 

No. 
Hari/ 
Tanggal 

Kegiatan 
Pengajaran 

Aspek yang 
Ditanyakan Hasil 

1. Senin/           
4 - 9 - 2006 

Tanya jawab 
tentang nama, jenis 
kelamin, serta 
anggota keluarga 

- Nama lengkap 
- Nama panggilan 
- Jenis kelamin 
- Jumlah anggota 

keluarga 
- Nama ayah 
- Nama ibu 
- Nama kakak 
- Nama adik 

- Dapat menyebutkan nama lengkap 
dengan benar 

- Dapat menyebutkan nama panggilan 
dengan benar 

- Dapat menyebutkan jenis kelamin 
- Dapat menyebutkan jumlah anggota 

keluarga 
- Dapat menyebutkan nama ayah, ibu, 

kakak, serta adik 
2.  

     

3. 
     

 

 

5) Menentukan cara menafsirkan hasil evaluasi perkembangan murid 

berdasarkan kenyataan data faktual 

Melaporkan data per aspek perkembangan murid dapay diperoleh 

dengan berbagai teknik evaluasi, seperti memberikan keterangan hasil evaluasi 

harus didasarkan pada kriteria yang dirumuskan secara jelas serta dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga hasil evaluasi yang berupa data faktual. Untuk 

itu, guru SD harus menerjemahkan seluruh data tentang perkembangan murid 

yang diperoleh berdasarkan berbagai teknik baik pengamatan, penugasan, unjuk 

kerja, hasil karya, maupun wawancara.  

 

6) Menentukan cara melaporkan hasil evaluasi perkembangan murid  
Menentukan cara melaporkan hasil evaluasi perkembangan murid adalah  

hal terakhir yang harus diperhatikan pada merencmuridan evaluasi 

perkembangan murid. Pada langkah ini, guru harus mampu menentukan cara 



melaporkan hasil evaluasi perkembangan sehingga laporan evaluasi 

perkembangan merupakan profil murid yang dievaluasi.  

Hal-hal yang harus dipersiapkan adalah menentukan: (1) format yang 

sesuai sehingga mampu melaporkan hasil evaluasi perkembangan murid secara 

komprehensif; (2) waktu pelaporan hasil evaluasi; serta (3) sasaran hasil 

evaluasi. 

 

b. Melaksmuridan evaluasi perkembangan murid 

Evaluasi harus dilaksmuridan secara kontinu/berkelanjutan, serta 

diarahkan untuk proses serta hasil. Langkah-langkah yang dilakukan pada 

melaksmuridan evaluasi perkembangan murid adalah; (1) pengumpulan data, (2) 

verifikasi data, (3) pengolahan data, serta (4) penafsiran data hasil evaluasi. 

 

1) Pengumpulan data 

 Ketika mengumpulkan data atau informasi, kita perlu memperhatikan kriteria-

kriteria berikut: (a) kredibilitas, (b) kepraktisan, (c) ketepatan waktu, (d) keakuratan, 

(e) kemudahan pada menganalisis, (f) keobjektifan, (g) ruang lingkup, (h) kejelasan, 

(i) memadai, (j) kegunaan, (k) keseimbangan, serta (l) keefektifan biaya. 

 Adapun kriteria yang harus diperhatikan pada pengumpulan data adalah: (a) 

bebas dari bias, (b) efisiensi, (c) karakteristik, serta (d) kesesuaian dengan tujuan. 

a) Pengumpulan Data melalui Pengamatan  

 Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pengamatan dapat dilakukan dengan 

menggunakan format terbuka, daftar ceklis, serta catatan anekdot.  

(1) Pengamatan dengan Menggunakan Format Terbuka 

 Menuliskan seluruh kejadian yang diamati secara alamiah merupakan 

pengamatan yang dilaksmuridan dengan menggunakan format terbuka. Hal ini 

mengharuskan pengamatan dilakukan secara objektif sehingga kejadian yang diamati 

merupakan data yang faktual. Dengan demikian, catatan pengamatan tidak berupa 

penafsiran, asumsi, atau dugaan terhadap hal-hal yang diamati, melainkan merupakan 



fakta berdasarkan apa yang dilihat serta didengar, bukan apa yang dirasakan 

pengamat. 

 Penulisan format pengamatan terbuka dapat dilakukan dengan: (1) 

menerangkan kegiatan yang dilakukan murid, (2) menuliskan penggunaan kata, (3) 

menjelaskan gerak tubuh, (4) menjelaskan ekspresi wajah, atau (4) menjelaskan karya 

yang dibuat murid. 

 Hal-hal yang termasuk penafsiran, asumsi, serta dugaan dapat berupa: (1) 

pemberian label (seperti pemalu, periang, kreatif, serta sebagainya), (2) maksud 

(seperti murid mendekati temannya dengan maksud untuk berbagi alat), (3) hasil 

evaluasi (seperti murid bekerja kurang rapi, hasil kerjanya bagus, serta sebagainya), 

(4) pernyataan negatif (seperti murid itu malas, penakut, serta sebagainya). 

 Berikut misal catatan hasil pengamatan dengan data faktual serta data 

penafsiran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misal Catatan Pengamatan dengan Data Faktual: 

Ibu guru memberitahukan bahwa kegiatan berikutnya adalah gerak serta lagu. Ibu 

guru memberikan aba-aba sambil menyanyikan lagu “Si Badut”. 

 Ibu guru : murid masih ingat lagu Si Badut? 
 Murid-murid : Ingat … 
 Ibu guru : Sekarang menyanyikannya tapi sambil  
      bergerak…Ini si badut … ayo… satu … dua … 

   tiga… 
 

Ibu guru menyanyikan lagu bersama-sama dengan murid sambil menggerakkan 

basertanya. 

Kegiatan berikutnya, nampak murid dibimbing ibu guru untuk memasuki ruang 

Pusat Sumber Belajar. Mereka dengan dibimbing ibu guru berbaris satu persatu sambil 

berjalan dengan gerakan agak jinjit, mereka berjalan dengan gerakan membentuk huruf X, 

yakni kaki kiri serta kaki kanan bergerak menyerong secara bergantian. 

 

Misal Catatan Lapangan dengan Data Penafsiran: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2) Pengamatan dengan Menggunakan Daftar Ceklis (Cheklist) 

Pada pengamatan dengan menggunakan daftar ceklis, penilai memberikan 

tanda pada pilihan yang tersedia untuk masing-masing aspek yang diamati. Misal: 

jarang (J), kasertag-kasertag (K), serta sering (S) atau mampu/tanpa dibantu (M), masih 

dibantu (B), serta belum mampu/harus dibantu (BM) atau skala lainnya sesuai dengan 

aspek yang diamati.  

 

 
Nama Murid usia dini 

 
 
Aspek & Indikator 
Perkembangan 

 
Rina 

 

 
     Maya  

 
Susiana 

A B C A B C A B C 

Moral serta Nilai-nilai agama: 
1. Mengikuti/menirukan 

bacaan do’a sebelum serta 
sesudah melakukan 
kegiatan. 

2. Menirukan sebagian 
gerakan ibadah. 

3. dst. 
 

 
 

v 

    
 

v 

  
 

v 

  

Sosial, emosional, serta 
Kemandirian: 
1. Mengekspresikan rasa senang, 

 
 

v 

   
 

v 

     
 

v 



takut, marah serta kaget. 
2. Bermain pura-pura (bermain 

peran) 
3. Menirukan gerakan orang lain. 
4. dst. 
 

 

         

 

 

         

 

Keterangan: 
A = Mampu (tanpa dibantu) 
B = Masih dibantu 
C = Belum mampu (harus dibantu) 

 
 
(3) Pengamatan dengan Menggunakan Catatan Anekdot (Anecdotal Record) 

Pada pengamatan dengan menggunakan catatan anekdot, pengamat mencatat 

kejadian-kejadian khusus yang dilakukan atau dialami murid usia dini. Untuk itu, 

penulisan catatan anekdot dibuat secepatnya setelah pengamatan. Pengamat mencatat 

secara teliti apa serta bagaimana kejadiannya, bukan bagaimana menurut penafsiran 

pengamat. Artinya data yang dikumpulkan merupakan data khusus yang terjadi pada 

murid yang diamati. 
 
 
 

Misal Anecdotal Record  
 



 
 

 

Hasil pengamatan dari gambar di atas adalah: 

Nama                   :  Yayat 

Umur                   : …………………. 

Hari/Tanggal                  : …………………. 

Perkembangan yang Diamati             : Sosial, kerjasama serta antusias bekerja 

Pengamat                  : …………………. 

Kejadian Komentar 

Persiapan mengerjakan 

proyek   

 

 

- Murid terlihat senang,ceria,gembira, serta siap untuk 

memulai rencana mengerjakan proyek pengamatan 

lingkungan sekitar sekolah untuk mendata jenis-jenis 

tanaman. Tampak ke empat murid mampu memulai 

pekerjaannya dengan baik. 

 

 



a) Pengumpulan Data melalui Penugasan 

Pengumpulan data melalui penugasan dapat kita lakukan dengan memberikan 

penilaian terhadap tugas yang dilakukan murid. Penilaian ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan format penilaian kualitatif atau format berskala. 

Guru dapat membuat format yang dapat digunakan secara berlanjut atau 

bertahap sehingga memudahkan pada menganalisis perkembangan murid berdasarkan 

hasil penugasan yang diberikan. 

Berikut adalah misal hasil pengumpulan data melalui penugasan: 

 
Misal Pengumpulan Data melalui Format Penugasan 

Nama murid: ................................    Kelas : ..................... 

No. Hari/Tanggal Jenis Penugasan Aspek Penugasan Kesimpulan 

1. Senin/   15  Juni 
2014 

Membuat alat 
ukur 
kesetimbangan 

- Persiapan alat 
serta bahan 

- Proses 
pembuatan  

Dapat membuat alat ukur 
kesetimbangan dengan baik 
serta benar 

2.  
 

    

3. 
 

    

 

 

 

 

Misal Pengumpulan Data melalui Format Penugasan Berskala 

Nama murid: ................................          Kelas : ..................... 

No. Hari/Tanggal Jenis Penugasan Aspek Penugasan Kesimpulan  

A B C 
1. Senin/   15  Juni 

2014 
Membuat alat ukur 
kesetimbangan 

- Persiapan alat serta bahan 
- Proses pembuatan 

 v  

v 

2.       

3. 
 

      

 
 



 
Keterangan: 
A = Sangat Mampu 
B = Mampu 
C = Kurang Mampu 

 

b) Pengumpulan Data melalui Unjuk Kerja 

Pengumpulan data melalui unjuk kerja dapat dilakukan dengan memberikan 

penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan murid. Penilaian dapat dilakukan dengan 

menggunakan format penilaian kualitatif atau format berskala. 

Guru dapat membuat format yang dapat digunakan secara berlanjut sehingga 

memudahkan pada menganalisis perkembangan murid berdasarkan hasil pengumpulan data 

melalui unjuk kerja. 

Berikut misal hasil pengumpulan data berdasarkan unjuk kerja: 

 

Misal Pengumpulan Data melalui Format Unjuk Kerja 

Nama : ..........................     Usia : 

...................... 

No. Hari/Tanggal Kegiatan 
Pengajaran 

Aspek yang Dinilai kesimpulan 

1. Senin/        17 
September 2014 

Berjalan pada 
papan 

- Keseimbangan 
- Cara Berjalan 
- Kebenaran 

Murid mampu berjalan di 
atas papan dengan benar 

2.  
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

 

Misal Pengumpulan Data melalui Format Unjuk Kerja Berskala 

 

Nama : ..........................     Usia : 

...................... 

No. Hari/Tanggal Kegiatan 
Pengajaran  

Aspek yang Dinilai Hasil 

SM M KM 



1. Senin/        17 
September 2014 

Berjalan pada 
papan 

- Keseimbangan 
- Cara Berjalan 
 

 v  

v 

2. 
 

   
 

   

3. 
 

   
 

   

4. 
 

      

5. 
 

      

 

Keterangan: 
SM = Sangat Mampu 
M = Mampu 
KM = Kurang Mampu 

 

c) Pengumpulan Data melalui Hasil Karya 

Pengumpulan data melalui hasil karya dapat dilakukan dengan memberikan 

penilaian terhadap hasil karya yang dihasilkan oleh murid. Penilaian tersbut 

dilakukan dengan menggunakan format penilaian kualitatif atau format berskala. 

Guru dapat membuat format yang bisa digunakan secara berlanjut sehingga 

memudahkan pada menganalisis perkembangan murid berdasarkan hasil 

pengumpulan data melalui hasil karya. 

Berikut ini misal dari hasil pengumpulan data berdasarkan hasil karya: 

 

 

 

 

 

 

 
Misal Pengumpulan Data melalui Format Hasil Karya 

 

Nama murid : ..........................     Kelas : 

...................... 



No. Hari/Tanggal Kegiatan 
Pengajaran 

Aspek yang 
Dinilai Hasil 

1. Senin/        17 
September 2014 

Menggambar  - Kesesuaian 
dengan tema 

- Kreativitas 
- Warna 
 

- Gambar sesuai tema 
- Kreativitas murid baik 
- Sudah berani menggunakan 

bermacam-macam warna 
 

2.  
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

 
 

Misal Pengumpulan Data melalui Format Hasil Karya Berskala 

 

Nama murid : ..........................     Kelas : ...................... 

No. Hari/Tanggal Kegiatan 
Pengajaran  

Aspek yang Dinilai Hasil 

B C K 
1. Senin/        17 

September 2014 
Menggambar  - Kesesuaian dengan tema 

- Kreativitas 
- Warna 
-  

v 

v 

v 

  

 

2.       
3.       
4.       
5. 
 

      

 

Keterangan: 
B = Bagus 
C = Cukup 
K = Kurang 

 

d) Pengumpulan Data melalui metode Wawancara (Percakapan) 



Pengumpulan data melalui metode wawancara (percakapan) dapat dilakukan 

dengan memberikan penilaian terhadap hasil wawancara (percakapan) dengan murid. 

Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan format penilaian kualitatif atau 

format berskala. 

Guru SD dapat membuat format yang dapat digunakan secara berlanjut 

sehingga memudahkan pada menganalisis perkembangan murid berdasarkan hasil 

wawancara (percakapan) yang dilakukan. 
Berikut ini misal hasil pengumpulan data berdasarkan teknik wawancara 

(percakapan): 

 

Misal Pengumpulan Data melalui Format Wawancara (Percakapan) 

Nama murid: ..........................     Kelas... ...................... 

No. Hari/ 
Tanggal 

Kegiatan 
Pengajaran 

Aspek yang 
Ditanyakan Hasil 

1. Kamis, 28 
April  2014 

Tanya jawab 
tentang identitas 
diri, minat/hobby, 
pengalaman 
berlibur, serta sikap 
terhadap 
lingkungan sekitar 
rumah 

- Identitas diri 
serta keluarga 

- Minat hobby 
- Pengalaman 

selama libur 
- Pendapat 

tentang 
lingkungan di 
sekitar rumah 
serta 
masalahnya 

- Dapat menjelaskan dengan lengkap serta 
jelas 

- Dapat memaparkan secara utuh 
- Dapat menjelaskan dengan ragam alternatif 

serta solusinya 

2.  
 

    

3. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Misal Pengumpulan Data melalui Format Wawancara Berskala 

Nama murid: ..........................                        Kelas : 

...................... 

No. Hari/Tanggal Kegiatan 
Pengajaran Aspek yang Ditanyakan Hasil 

A B C 
1. Rabu/ 15 Juni           

2014 
Tanya jawab 
tentang keluarga, 
minat, pengalaman 
libur dll 

- Nama lengkap 
- Nama panggilan 
- Jumlah anggota keluarga 
- Nama ayah 
- Nama ibu 
- Nama kakak 
- Nama adik 
- Minat yang disenangi 
- Waktu libur  

v 

v 

v 

v 

v 

v 

  

 

2.    
 

   

3.    
 

   

 

 
Keterangan: 
A = jelas, lengkap, menarik 
B = Masih memerlukan pertanyaan ulang 
C = Belum mampu (harus dibantu) 

 

e) Pengumpulan Data melalui metode Portfolio 
Ketika membuat metode portfolio, guru SD hendaknya secara 

berkesinambungan mengumpulkan semua hasil evaluasi perkembangan murid yang 

selanjutnya diproses sehingga didapat hasil evaluasi secara komprehensif. Hasil 

evaluasi perkembangan murid yang dikumpulkan dengan berbagai teknik evaluasi, 

dianalisis sehingga diperoleh menghasilkan data atau informasi akurat serta 

komprehensif tentang perkembangan murid. Hasil evaluasi berdasarkan portfolio 

tersebut akan dilaporkan kepada orangtua sebagai bentuk bukti laporan perkembangan 

murid selama mengikuti kegiatan. 

Pada mengembangkan portfolio hendaknya mengikuti proses sebagai berikut: 

(1) menentukan tujuan evaluasi 



(2) mengumpulkan serta menyusun berbagai data yang berkaitan dengan perkembangan 

murid 

(3) memilih hasil karya yang akan dijadikan kunci kemajuan perkembangan murid 

(4) menentukan bagian-bagian yang perlu diberi komentar 

(5) memberikan kesimpulan umum terhadap perkembangan murid. 

 

 

2) Verifikasi Data 

Pada langkah ini, guru melakukan verifikasi terhadap data yang dikumpulkan. 

Verifikasi dimaksudkan untuk mempersiapkan data sehingga siap untuk diolah. 

Verifikasi data dilakukan terhadap masing-masing aspek perkembangan murid. 

Dengan demikian, guru SD memiliki hasil evaluasi yang siap diolah serta dianalisis. 

Verifikasi data dapat dilakukan dengan membuat rekapitulasi setiap hasil 

evaluasi berdasarkan berbagai teknik yang digunakan. Berikut misal format 

rekapitulasi hasil evaluasi: 

 
 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN  

Nama murid:             Kelas/ Usia: .....  

No. Hari/Tanggal Kegiatan 
Pengajaran 

Aspek yang 
Diamati Hasil Pengamatan 

   

 

 

  

 

 

 

    

 

 

REKAPITULASI ANECDOTAL RECORD 

Nama murid :                              Kelas/Usia: 

........  



Hari/Tanggal Nama  Faktual Penafsiran Keterangan 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

REKAPITULASI HASIL PENUGASAN 

 

Nama murid: ................................                       Kelas/uUsia : 

............ 

No. Hari/Tanggal Jenis Penugasan Aspek Penugasan Hasil 

1.  
 
 

   

2.  
 

 
 
 

   

3. 
 

 
 
 

   

4.  
 

 
 
 

   

5. 
 

 
 
 

   

 

 

 

REKAPITULASI HASIL UNJUK KERJA 

 

Nama murid: ..........................                   Kelas/Usia : 

............ 



No. Hari/Tanggal Kegiatan 
Pengajaran 

Aspek yang Dinilai Hasil 

1.  
 
 

   

2.  
 

 
 
 

   

3. 
 

 
 
 

   

4.  
 

 
 
 

   

5. 
 

 
 
 

   

REKAPITULASI HASIL KARYA 

 

Nama murid: ..........................                         Kelas/Usia : ............ 

No. Hari/Tanggal Kegiatan 
Pengajaran 

Aspek yang Dinilai Hasil 

1.  
 
 

   

2.  
 

 
 
 

   

3. 
 

 
 
 

   

 

 

REKAPITULASI HASIL WAWANCARA (PERCAKAPAN) 

 

Nama murid: ..........................                                  

Kelas/Usia: ............ 

No. Hari/ Tanggal Kegiatan 
Pengajaran 

Aspek yang Ditanyakan Hasil 

1.  
 
 

   

2.  
 

 
 

   



 
3. 
 
 

    

 

 

3) Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan kepada masing-masing hasil pengumpulan data 

sesuai aspek-aspek yang dinilai. Pada kegiatan ini, guru melakukan pengolahan baik 

terhadap data pada bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang dijaring dengan 

menggunakan berbagai teknik evaluasi sebagaimana telah dikemukakan. Kedua jenis 

data hasil evaluasi perkembangan murid ini diolah dengan menggunakan studi 

komparasi antara data yang diperoleh dengan kriteria yang telah ditentukan. Artinya, 

studi komparasi antara data tentang keseluruhan aspek perkembangan murid SD 

sebagaimana diperoleh berdasarkan berbagai teknik pengumpulan data dengan tugas-

tugas perkembangan murid sebagaimana tercantum di pada kurikulum. Berdasarkan 

studi komparasi ini diperoleh data-data tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian 

antara data tentang keseluruhan aspek perkembangan murid pada rentang usia-usia  

tertentu yang diperoleh di lapangan dengan tugas-tugas perkembangan murid 

sebagaimana tercantum pada Kurikulum SD.  

 

 

4) Penafsiran Data 

Pada kegiatan ini, penilai melakukan penafsiran data yang telah diolah sesuai 

dengan kebutuhan. Penafsiran data dilakukan baik terhadap data kuantitatif maupun 

kualitatif. Hasil pengolahan data kuantitatif, yakni pada bentuk angka ditafsirkan oleh 

guru sehingga data tersebut memiliki makna sesuai tujuan evaluasi. Artinya, data 

yang telah diolah pada bentuk angka ditafsirkan sehingga menjadi gambaran secara 

kualitatif dari objek atau aspek perkembangan yang dievaluasi.  

Data yang telah dianalisis serta ditafsirkan dijadikan bahan untuk mengambil 

suatu keputusan tindakan yang dapat diberikan terhadap informasi tersebut. Analisis 



serta penafsiran data diharapkan dapat melibatkan keluarga, sumber data pada saat 

observasi, serta murid yang dievaluasi. 

Pada memberikan penafsiran terhadap hasil evaluasi didasarkan pada kriteria 

yang dirumuskan secara jelas serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil 

evaluasi merupakan data faktual. Artinya, data hasil penilaian merupakan laporan 

perkembangan murid. Dengan demikian, keputusan yang diberikan guru merupakan 

data faktual tentang kemajuan perkembangan yang dicapai murid tersebut. 

Prinsip-prinsip penting pada menganalisis adalah: (1) tidak berlebihan, (2) 

mencatat perbedaan efek serta kondisi, (3) menggunakan teknik yang bervariasi, (4) 

meyakini asumsi, (5) menggunakan metode yang sesuai dengan sasaran serta maksud 

evaluasi, (6) menggunakan metode yang praktis, serta (7) teliti. 

Berikut adalah petunjuk yang dapat digunakan pada menafsirkan data hasil 

evaluasi: 

a. Dilakukan dengan bervariasi serta menghindari dampak 

b. Berhati-hati dengan efek samping 

c. Memperhatikan konfirmasi serta konsistensi dengan sumber 

informasi lainnya 

d. Mengetahui kapan harus mengakhiri penafsiran 

e. Mempertimbangkan serta menyebutkan batasan dari metode 

yang digunakan pada menganalisis. 

 

c. Melaporkan evaluasi perkembangan murid 

Melaporkan hasil evaluasi perkembangan murid dapat dilakukan untuk 

memberitahukan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini diberikan 

sesuai dengan tujuan pelaksanaan evaluasi.  

Agar diperoleh laporan hasil evaluasi yang sesuai dengan tujuan, maka ketika 

melaporkan informasi perlu diperhatikan pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai 

berikut: 

1) Siapa yang akan diberi laporan evaluasi? 

2) Apa isi yang harus dimuat pada laporan evaluasi? 



3) Bagaimana bentuk laporan (lisan, tulisan atau bentuk lainnya)? 

4) Bagaimana format laporan yang digunakan?  

5) Bagaimana anda membantu pengguna laporan evaluasi?  

6) Bagaimana jadwal pelaporan? 

  

Penentuan pihak yang berkepentingan dengan laporan hasil evaluasi tentunya 

didasarkan pada tujuan evaluasi yang dilaksmuridan. Hal ini dilakukan secara 

komprehensif sehingga hasil evaluasi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang 

berkepentingan. Pihak yang berkepentingan dengan laporan hasil evaluasi 

perkembangan murid diantaranya: (a) Kepala sekolah/pemimpin lembaga, (b) Ketua 

Yayasan, (c) Orangtua murid, serta (d) Organisasi lainnya yang terkait. 

Laporan hasil evaluasi dapat disajikan pada bentuk deskriptif yang memuat 

tentang: (a) kekuatan serta (b) kelemahan. Komponen-komponen tersebut harus 

menggambarkan profil perkembangan murid yang dievaluasi. Kedua komponen 

tersebut dijabarkan secara menyeluruh terkait dengan semua objek yang dievaluasi 

(seluruh aspek perkembangan murid). Berdasarkan komponen-komponen tersebut 

pihak yang berkepentingan dapat menggunakan hasil evaluasi sesuai dengan tujuan 

evaluasi.  Artinya, dengan melaporkan kekuatan serta kelemahan murid, maka 

pengguna laporan hasil evaluasi perkembangan murid dapat melihat: 

1) uraian perkembangan murid secara umum 

2) uraian perkembangan kemampuan murid yang menonjol atau lebih pada semua 

aspek perkembangan 

3) uraian perkembangan kemampuan murid yang masih perlu ditingkatkan  

Berikut misal format yang dapat digunakan untuk membuat laporan hasil 

evaluasi perkembangan murid: 

 

 

LAPORAN PERKEMBANGAN MURID 

 

Nama murid: .....................     Kelas/Usia: .......... 



No. Program Aspek 
Perkembangan Kekuatan Kelemahan 

1. Pengembangan 
afektif  

Moral serta Nilai-
nilai Agama 

Murid sudah 
dapat 
menunjukan 
sikap positf 
terhadap 
kerukunan  

Murid masih 
perlu diingatkan 
ketika harus 
bekerja 
berkelompok 

Sosial, Emosional, 
serta Kemandirian 

  

2. Pengembangan 
Kemampuan Dasar 

Bahasa  
 

 

Berfikir   

Jasmani/tari   

Seni rupa   

 

 

B. RANGKUMAN 

Evaluasi merupakan kegiatan sistematis untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan atau keputusan sesuai dengan tujuan evaluasi. Kegiatan ini 

dilaksmuridan secara sistematis dengan memperhatikan kriteria-kriteria atau 

standar-standar tertentu sehingga diperoleh data yang akurat untuk dapat 

digunakan sesuai dengan kebutuhan atau tujuan dilaksmuridannya evaluasi.  

Evaluasi perkembangan murid merupakan suatu kegiatan untuk 

mendapatkan data tentang profil murid. Profil ini dapat dianalisis dari laporan 

hasil evaluasi yang meliputi kekuatan serta  kelemahan yang terjadi pada setiap 

aspek perkembangannya yang dievaluasi.  

Evaluasi perkembangan murid dilaksmuridan secara berkelanjutan, 

mulai dari awal, selama, serta akhir kegiatan. Pelaksanaan hendaknya 

dilaksmuridan sehingga menghasilkan informasi yang akurat tentang komponen 

yang dievaluasi. 

Mengingat pentingnya pelaksanaan evaluasi, maka hendaknya evaluasi 

dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi sehingga 



secara periodik dapat diketahui perkembangan atau perbaikan terhadap kegiatan 

yang dilakukan pada proses pengajaran secara optimal. Dengan demikian, guru 

SD harus mampu pada merencmuridan, melaksmuridan, serta melaporkan hasil 

evaluasi perkembangan muridnya dengan menerapkan seluruh prinsip-prinsip 

evaluasi sehingga hasil evaluasi dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.   

Pada merencmuridan evaluasi perkembangan murid, guru SD 

hendaknya: (1) menentukan tujuan evaluasi, (2) menentukan ruang lingkup 

evaluasi, (3) menentukan metode/teknik evaluasi, (4) mengembangkan 

instrumen evaluasi, (5) menentukan cara menafsirkan hasil evaluasi, serta (6) 

menentukan cara melaporkan hasil evaluasi. Sementara pada melaksmuridan 

evaluasi perkembangan murid, guru SD hendaknya melakukan: (1) 

pengumpulan data, (2) verifikasi data, (3) pengolahan data, serta (4) penafsiran 

data hasil evaluasi. 

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan lebih pada membuat laporan hasil 

evaluasi perkembangan murid adalah pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai berikut: 

1. Siapa yang akan diberi laporan evaluasi? 

2. Apa isi yang harus dimuat pada laporan evaluasi? 

3. Bagaimana bentuk laporan (lisan, tulisan atau bentuk lainnya)? 

4. Bagaimana format laporan yang digunakan?  

5. Bagaimana anda membantu pengguna laporan evaluasi?  

6. Bagaimana jadwal pelaporan? 

Laporan hasil evaluasi dapat disajikan pada bentuk deskriptif yang memuat 

tentang: (a) kekuatan serta (b) kelemahan. Komponen-komponen tersebut 

menggambarkan profil perkembangan murid yang dievaluasi. Berdasarkan 

komponen-komponen tersebut pihak yang berkepentingan dapat menggunakan hasil 

evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi.  Artinya, dengan melaporkan kekuatan serta 

kelemahan murid, maka pengguna laporan hasil evaluasi perkembangan murid dapat 

melihat: 

(1) uraian perkembangan murid secara umum 



(2) uraian perkembangan kemampuan murid yang menonjol atau lebih pada semua 

aspek perkembangan 

(3) uraian perkembangan kemampuan murid yang masih perlu ditingkatkan  

 

Untuk melaksmuridan evaluasi perkembangan murid, maka guru 

dituntut untuk memiliki pengetahuan, wawasan, serta keterampilan yang utuh 

tentang evaluasi perkembangan murid. Selain itu, guru SD dituntut untuk lebih 

kreatif pada mengembangkan seluruh komponen evaluasi. Artinya, guru dituntut 

untuk lebih kreatif pada membuat konsep evaluasi, sehingga konsep yang 

digunakan merupakan konsep yang benar-benar mampu mengukur keseluruhan 

aspek perkembangan murid secara akurat serta komprehensif.  Selain itu, guru 

dituntut untuk mampu menafsirkan hasil evaluasi yang dilaksmuridan secara 

kolaboratif dengan orang tua serta murid sehingga orang tua mengetahui 

kemajuan serta perkembangan putra-putrinya.  

Melalui kegiatan ini diharapkan bahwa tanggungjawab murid bukan 

semata-mata berada pada pundak guru, melainkan secara kolaboratif merupakan 

tanggungjawab bersama antara guru serta orang tua. Keadaan ini tentunya dapat 

dijadikan sebagai wahana secara bersama mengembangkan potensi murid secara 

optimal, sehingga mampu membentuk murid Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, 

serta kompetitif. 

 
 

 
 
 
 

 



Bab 12 

Rancangan pengajaran yang mengoptimalkan belajar 

 

A. Jenis Strategi Pengajaran 

Pada dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan method, or series of activities 

designed to achieves a particular educational goal (J.R. David, 1976). Jadi strategi pengajaran 

dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang diatur untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Ada dua hal yang patut dicermati dari pengertian di atas. Pertama, strategi pengajaran 

merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) yang termasuk penggunaan metode serta 

pemanfaatan berbagai sumberdaya/kekuatan pada pengajaran. Ini berarti penyusunan suatu 

strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan. Kedua, 

strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan 

strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian penyusunan langkah-langkah pengajaran, 

pemanfaatan berbagai fasilitas serta sumber belajar semuanya diarahkan pada upaya pencapaian 

tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi perlu dirumuskan tujuan yang jelas yang 

dapat diukur keberhasilannya, sebab tujuan adalah akhir pada penerapan suatu strategi. 

Kemp (1995) menjelaskan bahwa strategi pengajaran adalah suatu kegiatan pengajaran 

yang harus dikerjakan oleh guru serta murid agar tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif 

serta efisien. Senada dengan pendapat di atas, Dick and Carrey (1985) juga menyebutkan bahwa 

strategi pengajaran itu adalah suatu materi serta prosedur pengajaran yang digunakan secara 

bersama-sama untuk menimbulkan hasil  belajar pada murid. 

Ada beberapa istilah lain yang berkaitan dengan strategi pengajaran yakni pendekatan, 

metode, teknik, serta taktik. Gambaran kaitan tersebut dapat ditentukan bahwa suatu strategi 

pengajaran yang diterapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan; sesertagkan 

bagaimana menjalankan strategi itu dapat diterapkan berbagai metode pengajaran. Pada upaya 

menjalakan metode pengajaran guru dapat menentukan teknik yang dianggapnya relevan dengan 

metode serta pada penggunaan teknik, setiap guru memiliki taktik yang mungkin berbeda antara 

guru yang satu dengan yang lain. 

Istilah lain yang belum disebutkan di atas berkaitan dengan strategi pengajaran adalah 

model pengajaran. Menurut Soekamto, dkk (pada Nurulwati, 2000) model pengajaran adalah: 



“Kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis pada mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu serta berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pengajaran serta para pengajar pada merencmuridan aktivitas belajar 

mengajar. Arends (1997) menyatakan bahwa istilah model pengajaran mengarah pada suatu 

pendekatan pengajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungan, serta sistem 

pengelolaannya, sehingga model pengajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada 

pendekatan, strategi, metode atau prosedur. 

Joyce & Weil (1992) mengelompokkan model-model pengajaran menjadi empat model, 

adalah: (1) model interaksi sosial, (2) model pemrosesan informasi, (3) model personal 

(personal models), serta (4) model modifikasi tingkah laku (behavioral). Sementara itu, strategi 

dapat diklasifikasikan menjadi 4, adalah: (1) strategi pengajaran langsung (direct instruction), 

(2) tak langsung (indirect instruction), (3) interaktif, (4) mandiri, serta (5) melalui pengalaman 

(experimental). Penerapan strategi dapat menggunakan metode, diantaranya metode ceramah, 

diskusi, debat, inkuiri, studi kasus, simulasi, bermain peran, serta masih banyak lagi. 

Sesertagkan contoh keterampilan antara lain keterampilan bertanya, demonstrasi, evaluasi, 

perencanaan, ekspositori, serta pengajaran langsung. 

Menurut Wina Sanjaya (2006) terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh  

digunakan. Rownree (1974) mengelompokkan ke pada strategi penyampaian-penemuan 

(exposition-discovery learning) serta strategi pengajaran kelompok serta pengajaran individual 

(groups-individual learning). 

Berdasarakan segi isi/bahan belajar, terdapat strategi exposition serta strategi discovery. 

Pada strategi exposition, bahan pelajaran disajikan kepada mereka pada bentuk jadi serta murid 

dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Roy Killen (2010) menyebutnya dengan strategi 

pengajaran langsung (direct instruction). Mengapa dikatakan strategi pengajaran langsung? 

Sebab pada strategi itu materi pelajaran disajikan begitu aja kepada murid; murid tidak dituntut 

untuk mengolahnya. Kewajiban mereka adalah menguasainya secara penuh. Dengan demikian, 

pada strategi ekpositori guru berfungsi sebagai penyampai informasi. Berbeda dengan strategi 

discovery, bahwa bahan pelajaran dicari serta ditemukan sendiri oleh mereka melalui berbagai 

aktivitas sehingga tugas guru lebih banyak sebagai fasilitator serta pembimbing. Karena sifatnya 

yang demikian, strategi ini sering juga dinamakan strategi pengajaran tidak langsung. 



Sesertagkan dilihat dari segi murid jelas ada strategi belajar individual serta strategi 

belajar kelompok. Strategi belajar individual dilakukan oleh murid secara mandiri. Kecepatan, 

kelambatan, serta keberhasilan pengajaran sangat ditentukan oleh kemampuan individu yang 

bersangkutan. Bahan pelajaran serta bagaimana mempelajarinya didesain untuk belajar sendiri. 

Contoh strategi pengajaran ialah belajar melalui modul, atau belajar bahasa melalui kaset audio. 

Berbeda dengan strategi pengajaran individual, strategi belajar kelompok itu dilakukan 

secara beregu. Sekelompok murid diajar oleh seorang atau beberapa orang guru. Bentuk belajar 

kelompok itu bisa kelompok besar, klasikal, atau bisa juga belajar pada kelompok kecil seperti 

buzz group. Strategi kelompok tidak memperhatikan kecepatan belajar individual. Setiap 

individu dianggap sama. Oleh karena itu belajar pada kelompok dapat terjadi murid yang 

memiliki kemampuan tinggi akan terhambat oleh yang mempunyai kemampuan biasa-biasa 

saja; sebaliknya murid yang memilki kemampuan kurang akan merasa tersingkir oleh murid 

yang mempunyai kemampuan tinggi. Namun bisa pula justru murid yang memiliki kemampuan 

biasa saja dapat termotivasi oleh teman pada kelompoknya. 

Ditinjau dari cara penyajian serta cara pengolahan pesan, strategi pengajaran dapat 

dibedakan menjadi strategi pengajaran deduktif serta strategi pengajaran induktif. Strategi 

pengajaran deduktif adalah strategi pengajaran yang pengolahan pesan diawali dengan konsep-

konsep terlebih dulu kemudian kesimpulan. Atau bahan pelajaran yang dipelajari dimulai dari 

hal-hal abstrak serta umum, menuju hal yang konkrit serta khusus. Strategi ini disebut juga 

strategi pengajaran dari umum ke khusus. Sebaliknya dengan strategi induktif, yakni pengajaran 

dimulai dari hal-hal yang konkrit serta khusus atau contoh-contoh konkrit yang kemudian 

secara perlahan murid dihadapkan kepada materi yang kompleks serta umum (rumit). Strategi 

ini kerap dinamakan strategi pengajaran dari khusus ke umum. 

Berdasarkan beberapa tinjauan di atas, menurut Wina Sanjaya (2006) strategi 

pengajaran dibedakan sebagai berikut:  

• Strategi pengajaran ekspositori, adalah strategi pengajaran yang menekankan kepada proses 

penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok murid, dengan 

maksud agar mereka dapat menguasai materi secara optimal. Strategi tersebut juga disebut 

dengan pengajaran langsung (direct instruction). 

• Strategi pengajaran inkuiri (strategic heuristic) adalah rangkaian kegiatan pengajaran yang 

menekankan pada proses berfikir secara kritis serta analitis untuk menemukan jawabannya 



sendiri dari suatu masalah. Proses ini biasanya dilakukan dengan tanya jawab antara guru 

serta murid. 

• Strategi pengajaran berbasis masalah adalah rangkaian aktifitas pengajaran yang 

menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Ciri utama 

pengajaran ini adalah berupa rangkaian aktifitas serta penyelesaian masalah. 

• Strategi pengajaran peningkatan kemampuan berfikir merupakan strategi pengajaran 

betujuan untuk meningkatkan kemampuan berfikir murid, sehingga agar mereka dapat 

berfikir mencari serta menemukan materi pelajaran sendiri. 

• Strategi pengajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan murid pada 

kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pemebelajaran yang telah dirumuskan. 

• Strategi pengajaran kontekstual (contextual teaching and learning) adalah pengajaran yang 

menekankan kepada proses keterlibatan murid secara penuh untuk dapat menemukan materi 

yang dapat dipelajari serta dihubgkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga 

mendorong murid untuk dapat menerapkanya pada kehidupan mereka. 

• Strategi pengajaran afektif adalah proses pengajaran yang beorientasi pada sikap atau nilai 

(value) bukan kognitif serta ketrampilan. Hal ini lebih tepat pada proses pendidikan bukan 

pengajaran. 

Sejalan dengan beberapa segi tinjauan tersebut di atas (adalah > isi, murid, serta cara 

penyajian), untuk keperluan pengajaran, Reigeluth serta Merril (pada Degeng, 1989: 14) 

mengklasifikasikan menjadi 3 strategi berikut. 

• Strategi pengorganisasian dimaksudkan untuk mengorganisasi isi bisertag studi yang telah 

dipilih untuk pengajaran. Mengorganisasi mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, 

penataan isi, pembuatan diagram, format, serta sebagainya. Jika isi yang diorganisasi hanya 

satu konsep, prosedur, atau prinsip maka disebut dengan strategi mikro. Tetapi jika isi 

yang diorganisasi melibatkan lebih dari satu konsep, prosedur, atau prinsip, maka hal itu 

disebut dengan strategi makro. 

Strategi penyampaian isi pengajaran sekurang-kurangnya ada 2 manfaat yakni: 

menyampaikan isi pengajaran kepada murid serta menyediakan bahan yang dibutuhkan murid 

untuk menampilkan prilaku (misalnya latihan serta tes). Penyampaian isi pengajaran terkait 

dengan penggunaan media serta sumber belajar.  



              Strategi pengelolaan pengajaran yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi 

antara murid dengan variabel metode pengajaran lainnya. Paling tidak ada 3 hal penting di pada 

strategi pengelolaan yakni penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan murid, motivasi belajar, 

serta kontrol belajar. 

 

B. Pertimbangan Pemilihan Strategi Pengajaran 

Pengajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi serta kemampuan baru. 

Ketika kita berfikir informasi serta kemampuan apa yang harus dimiliki oleh murid, maka pada 

saat itu juga kita semestinya berfikir strategi apa yang harus dilakukan agar semua itu dapat 

tercapai secara efektif serta efisien. Ini penting dipahami sebab apa yang harus dicapai akan 

menentukan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu sebelum menentukan strategi 

pengajaran yang dapat digunakan, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan yakni 

yang berkaitan dengan tujuan, materi, murid, serta sebagainya. 

1. Pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. 

 Apakah tujuan pengajaran yang ingin dicapai berkenanaan dengan aspek kognitif, afektif, 

atau psikomotorik? 

 Bagaimmuridah kompleksitas tujuan pengajaran yang ingin dicapai, apakah tingkat tinggi 

atau rendah? 

 Apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademis? 

2. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan/ materi pengajaran 

 Apakah materi pengajaran itu berupa fakta, konsep, prinsip, atau prosedur? 

 Apakah untuk mempelajari materi pengajaran memerlukan prasyarat tertentu atau tidak? 

 Apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi itu? 

3. Pertimbangan dari aspek murid 

 Apakah strategi pengajaran sesuai dengan tingkat kematangan murid? 

 Apakah strategi pengajaran itu sesuai dengan minat, bakat, serta kondisi? 

 Apakah strategi pengajaran itu sesuai dengan gaya belajar murid? 

4.   Pertimbangan lainnya 

 Apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu strategi saja? 

 Apakah strategi yang kita tetapkan dianggap satu-satunya strategi yang dapat digunakan? 



 Apakah strategi itu memiliki nilai efektifitas serta efisiensi? 

Pertanyaan-pertanyaan di atas, merupakan bahan pertimbangan pada menetapkan strategi 

yang ingin diterapkan. Misalnya untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan aspek 

kognitif, akan memiliki strategi yang berbeda dengan upaya untuk mencapai tujuan afektif atau 

psikomotorik. Demikian juga halnya untuk mempelajari bahan pelajaran yang bersifat fakta akan 

berbeda dengan mempelajari bahan pembuktin suatu teori, serta lain sebagainya. 

 

C. Prinsip Pemilihan serta Penggunaan Strategi Pengajaran 

Yang dimaksud dengan prinsip pada bahasan ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan 

pada menggunakan strategi pengajaran. Prinsip umum penggunaan strategi pengajaran adalah 

bahwa tidak semua strategi pengajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan serta 

semua keadaan. Setiap strategi memiliki kekhasan sendiri. Hal ini seperti yang dikemukakan 

oleh Kellen (1998): “No teaching strategy is better than other in all circutances, so you have to 

be use a variety of teaching strategies is likely to most effective”. 

Apa yang dikemukakan oleh Kellen (1998) jelas bahwa guru harus mampu memilih 

strategi yang dianggap cocok dengan keadaan. Oleh sebab itu guru perlu memahami prinsip-

prinsip umum penggunaan strategi pengajaran sebagai berikut: berorientasi pada tujuan, 

aktivitas, individualitas, integritas, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta 

motivasi. 

 

Berorientasi pada Tujuan 

Tujuan merupakan komponen utama pada sistem pengajaran. Segala aktivitas guru serta 

murid diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberhasilan 

strategi pengajaran dapat ditentukan oleh keberhasilan murid mencapai tujuan pengajaran. 

Tujuan pengajaran dapat menentukan suatu strategi yang harus digunakan guru. Hal ini 

sering dilupakan oleh guru. Guru yang senang berceramah, hampir setiap tujuan menggunakan 

strategi pengajaran langsung dengan murid? metode ceramah, seakan-akan ia berfikir bahwa 

segala jenis tujuan dapat dicapai dengan metode ceramah. Hal ini tentu saja tidak tepat. Jika kita 

menginginkan murid terampil menggunakan alat tertentu, katakanlah terampil menggunakan 

termometer sebagai alat pengukur suhu baserta, tidak mungkin menggunakan metode ceramah. 

Untuk mencapai tujuan yang demikian murid harus berpraktek secara langsung atau 



menggunakan strategi eksperimental. Demikian juga halnya mmuridala kita menginginkan agar 

murid dapat menyebutkan hari serta tanggal proklamasi kemerdekaan suatu negara tidak efektif 

jika menggunakan strategi pemecahan masalah dengan diskusi. Untuk mengajar tujuan yang 

demikian guru cukup menggunakan strategi pengajaran secara langsung dengan menggunakan 

metode ceramah. 

 

Aktivitas 

Belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar itu harus berbuat 

untuk memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Maka strategi 

pengajaran harus dapat mendorong aktivitas murid. Aktivitas tidak hanya dibatasi aktivitas fisik 

saja tetapi juga aktivitas psikis. Guru sering lupa sehingga banyak guru yang terkecoh oleh sikap 

murid yang pura-pura aktif padahal sebenarnya tidak aktif. Demikian pula, aktivitas yang 

dirancang guru hendaknya tidak menguntungkan atau mempermudah salah satu jenis kelamin, 

misalnya laki-laki atau perempuan saja. 

 

Individualitas 

Mengajar merupakan upaya mengembangkan setiap individu murid. Walaupun kita 

mengajar pada sekelompok murid, namun pada hakikatnya yang ingin kita capai adalah 

perubahan perilaku setiap murid. Misalnya seorang dokter dikatakan baik serta profesional 

mmuridala ia menangani 50 orang pasien seluruhnya sembuh, serta sebaliknya dikatakan dokter 

tidak baik mmuridala ia menangani 50 orang pasien, yang 49 orang tambah parah sakitnya atau 

tambah mati. Demikian halnya seorang guru pada mengajar. Semakin tinggi keberhasilan 

mencapai tujuan maka semakin berkualitas proses pengajaran itu. 

 

Integritas 

Mengajar harus dipansertag sebagai usaha mengembangkan seluruh aspek kepribadian 

murid. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja tetapi juga meliputi 

pengembangan aspek afektif serta psikomotorik. Oleh karena itu strategi pengajaran harus dapat 

mengembangkan seluruh aspek kepribadian , murid secara terintegrasi. 

Misalnya penggunaan metode diskusi, guru harus dapat merancang strategi 

pelaksanaan diskusi tak hanya terbatas pada pengembangan aspek intelektual saja, tetapi harus 



mendorong murid agar mereka bisa berkembang secara keseluruhan, misalnya mendorong murid 

dapat menghargai pendapat orang lain, mendorong murid untuk berani mengeluarkan pendapat/ 

gagasan atau de-ide orsinil, mendorong murid untuk bersikap jujur, tenggang rasa serta 

sebagainya. 

Hal tersebut sesuai dengan PP. No 19 pasal 19 tahun 2005 yang menunjukan bahwa proses 

pengajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif, memberi ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, serta kemandirian sesuai dengan bakat/minat/perkembangan pisik serta 

psikis murid. 

Prinsip khusus pada pengelolaan pengajaran sebagai berikut. 

 

Interaktif 

Mengajar bukan hanya sekadar menyampaikan pengetahuan dari guru ke murid; akan 

tetapi mengajar dianggap sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang murid 

untuk belajar. Dengan demikian, proses pengajaran adalah proses interaksi baik antara guru serta 

murid, antara murid serta murid, maupun antara murid dengan lingkungannya. Melalui proses 

interaksi, memungkinkan kemampuan murid akan berkembang, baik mental maupun 

intelektualnya. 

Inspiratif 

Pengajaran yang inspiratif adalah pengajaran yang memungkinkan murid untuk mencoba 

serta melakukan sesuatu. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai informasi serta proses 

pemecahan masalah. Guru diharapkan membuka berbagai kemungkinan kegiatan yang dapat 

dikerjakan murid. Biarkan murid berbuat serta berpikir sesuai dengan inspirasinya sendiri, sebab 

pengetahuan pada dasarnya bersifat subjektif yang bisa dimaknai oleh setiap murid. 

Menyenangkan 

Proses pengajaran yang menyenangkan bisa dilakukan, pertama, dengan menata ruangan 

yang apik serta menarik, adalah yang memenuhi unsur kesehatan, misalnya dengan pengaturan 

cahaya, ventilasi, serta se-bagainya; serta memenuhi unsur keindahan, misalnya cat tembok yang 

segar serta bersibebas dari debu, lukisan serta karya-karya murid yang tertata, vas bunga, serta lain 

sebagainya. Kedua, melalui pengelolaan pengajaran yang hidup serta bervariasi, yakni dengan 



menggunakan pola serta model pengajaran, media, serta sumber belajar yang relevan serta 

gerakan-gerakan guru yang mampu mem-bangkitkan motivasi belajar murid. 

 

 

Menantang 

Menantang artinya memotivasi murid untuk mengembangkan kemampuan berpikir, yakni 

merangsang kerja otak secara maksimal. Kemampuan tersebut dapat ditumbuhkan dengan cara 

mengembangkan rasa ingin tahu murid melalui kegiatan men-coba-coba, berpikir secara intuitif 

atau bereksplorasi. Apa pun yang diberikan serta dilakukan guru harus dapat merangsang murid 

untuk berpikir serta melakukan. 

Motivasi 

Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan murid untuk bertindak 

atau melakukan sesuatu. Dorongan itu hanya mungkin muncul pada diri murid mmuridala 

mereka merasa membutuhkan {need). Murid yang merasa butuh akan bergerak dengan 

sendirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab, itu pada rangka membangkitkan 

motivasi, guru harus dapat menunjukkan pentingnya pengalaman serta materi belajar bagi 

kehidupan murid, dengan demikian murid akan belajar bukan hanya sekadar untuk memperoleh 

nilai atau pujian akan tetapi didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. 

 

Rangkuman 

1.   Strategi pengajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

 Strategi pengajaran ekspositori 

 Strategi pengajaran inkuiri 

 Strategi pengajaran berbasis masalah 

 Strategi pengajaran peningkatan kemampuan berfikir 

 Strategi pengajaran kooperatif 

 Strategi pengajaran kontektual (CTL) 

 Strategi pengajaran afektif. 

 Metode pengajaran langsung (deduktif) 

 Metode pengajaran tidak langsung (induktif) 

 Metode pengajaran terpadu 



 Strategi pengajaran berfikir kritis 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 13 

Pemilihan Media Pengajaran 

 

Suatu pengajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik, demikian pula 

dengan media yang akan digunakan pada proses pengajaran. Media ini perlu direncanakan 

dengan baik serta matang. Menurut Heinich (1982) yang dikutip Sugyar dkk (2009) 

mengemukakan model perencanaan penggunaan media yang efektif, sebagai berikut : 

 Menganalisis karakteristik kelompok sasaran (analyze learner characteristics). 

Analisis ini didasarkan pada jenjang pendidikan, jenis kelamin, latar belakang sosial 

serta ekonomi, serta karakteristik khusus yang meliputi pengetahuan, keterampilan, 

serta sikap awal. 

 Menyatakan atau merumuskan tujuan pengajaran (state objectives), adalah perilaku 

atau kemampuan baru (pengetahuan, keterampilan, atau sikap) yang diharapkan agar 

murid dapat menguasai kompetensi setelah proses pengajaran selesai. Tujuan ini 

akan mempengaruhi pemilihan media yang akan digunakan serta langkah langkah 

penyajian serta kegiatan belajar. 

 Memilih, memodifikasi, atau merancang (select or modify media) serta 

mengembangkan materi serta media yang tepat.  Kesesuain materi serta media 

pengajaran pada tujuan pengajaran, dapat digunakan untuk menghemat waktu, 

tenaga, serta biaya. Apabila materi serta media yang tersedia tidak cocok dengan 

tujuan atau tidak sesuai dengan sasaran partisipan, materi serta media tersebut dapat 

dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pengajaran. Setelah memilih materi serta 

media dengan tepat, diperlukan persiapan tentang bagiamana serta berapa banyak 

waktu yang diperlukan untuk penyajiannya. Selain menggunakan praktik serta 

latihan, persiapan ruangan juga diperlukan serta harus dipersiapkan sebelum 

penyajian, seperti tata letak tempat duduk murid-siswi, fasilitas yang diperlukan 

seperti meja peralatan, listrik, layar, serta lain-lainnya. 

 Meminta tanggapan dari murid (require learner response). Guru sebaiknya dapat 

mendorong murid untuk memberikan respons serta tanggapan mengenai keefektifan 

proses pengajaran. Dengan demikian, murid mampu berpartisipasi secara lebih besar 



serta dapat menimbulkan komunikasi yang baik antara guru dengan murid. 

 Mengevaluasi proses belajar (evaluate). Tujuan utama evaluasi di sini adalah untuk 

mengetahui tingkat pencapaian murid mengenai tujuan pengajaran, keefektifan 

media, pendekatan, serta guru itu sendiri. 

 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan pada pemilihan media pengajaran, antara lain 

sebagai berikut : 

 Hambatan pengembangan serta pengajaran yang meliputi faktor sertaa, fasilitas, serta 

peralatan yang tersedia, waktu yang tersedia (waktu mengajar serta pengembangan 

materi serta media), serta sumber-sumber yang tersedia (manusia serta material). 

 Persyaratan isi, tugas, serta jenis pengajaran. Isi pelajaran sangat beragam, dari sisi tugas 

yang ingin dilakukan murid, misalnya penghafalan, penerapan keterampilan, pengertian 

hubungan-hubungan, atau penalaran serta pemikiran tingkatan yang lebih tinggi. Setiap 

kategori pengajaran itu menuntut perilaku yang berbeda-beda, serta dengan demikian 

diperlukan teknik serta media penyajian yang berbeda pula. 

 Hambatan dari murid dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan serta 

keterampilan awal, seperti membaca, mengetik serta  menggunakan komputer, 

karakteristik murid lainnya. 

 Tingkat kesenangan (referensi lembaga, guru, serta pelajar) serta keefektifan biaya. 

 Kemampuan yang harus diperhatikan pada proses pengajaran, seperti kemampuan 

mengakomodasikan penyajian stimulus yang tepat, kemampuan mengakomodasikan 

respon murid-siswi, kemampuan mengakomodasikan umpan balik, serta pemiliahan 

media utama serta media sekunder untuk penyajian informasi atau stimulus, serta untuk 

latihan serta tes (sebaiknya latihan serta tes menggunakan media yang sama). 

 Media sekunder harus mendapat perhatian lebih karena pengajaran yang berhasil 

ditentukan dari aktifitas penggunaan media beragam. Dengan penggunaan media yang 

beragam, murid memiliki kesempatan untuk menghubungkan serta berinteraksi dengan 

media lain yang paling efektif sesuai kebutuhan belajar mereka secara perorangan. 

 



Pemilihan serta pemanfaatan media pengajaran perlu mempertimbangkan berbagai 

kondisi serta prinsip-prinsip psikologis (Arsyad, 2002),  

 Motivasi. Sebelum memberikan tugas serta latihan, pengajar harus terlebih dahulu 

memperhatikankebutuhan, minat, atau keinginan untuk belajar dari pihak murid. Untuk 

menumbuhkan minat murid, dapat dilakukan dengan motivasi dari informasi yang 

terkandung pada media pengajaran, 

 Perbedaan individual. Murid memiliki kemampuan, cara serta kecepatan belajar yang 

berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemampuan, pengalaman, 

intelegensia, tingkat pendidikan, kepribadian, serta gaya belajar yang dimiliki oleh murid 

untuk belajar. Tingkat kecepatan penyajian informasi melalui media pun harus 

berdasarkan pada tingkat pemahaman murid. 

 Tujuan pengajaran. Apabila murid mendapat pemberitahuan tentang apa yang 

diharapkan dipelajari melalui media pengajaran, kesempatan keberhasilan pada proses 

pengajaran semakin besar. Tujuan belajar yang ingin dicapai akan menentukan bagian isi 

yang mendapatkan perhatian pokok pada media pengajaran. 

 Organisasi isi. Pengajaran akan lebih mudah jika isi serta prosedur atau keterampilan 

fisik yang akan dipelajari dapat diatur serta diorganisasikan ke pada urut-urutan yang 

bermakna serta sistematis. Murid akan memahami serta mengingat lebih lama materi 

pelajaran yang disusun serta diurutkan secara teratur serta logis. Dengan cara seperti ini, 

pengembangan serta penggunaan media pada murid dapat membantu mensitesiskan 

serta memadukan pengetahuan yang akan dipelajari secara lebih baik. 

 Persiapan sebelum belajar. Murid sebaiknya telah menguasai secara baik pelajaran 

dasar atau telah memiliki pengalaman yang diperlukan secara memadai. Hal ini 

kemungkinan merupakan prasyarat untuk penggunaan media yang sukses. Perancangan 

materi pelajaran serta perhatian yang harus ditujukan kepada sifat serta tingkat 

persiapan murid. 

 Emosi. Pengajaran yang melibatkan emosi serta perasaan pribadi serta kecakapan sangat  

berpengaruh terhadap kualitas belajar. Media pengajaran ialah cara yang tepat untuk 

menghasilkan respons emosional, seperti takut, cemas, empati, cinta kasih, serta 

kesenangan. Oleh karena itu, perhatian khusus harus ditujukan pada bagaian-bagaian 



rancangan media, jika hasil yang diinginkan berkaitan dengan pengetahuan serta sikap. 

 Partisipasi. Agar pengajaran berlangsung dengan baik, murid perlu  

menginternalisasikan informasi, tidak hanya sekadar diberitahukan kepasertaya. 

Partisipasi aktif oleh murid jauh lebih baik daripada mendengarkan serta menonton 

secara pasif. Dengan partisipasi, kesempatan bagi murid untuk memahami serta 

mengingat materi pelajaran itu terbuka lebar. 

 

Umpan balik. Hasil belajar dapat meningkat apabila secara berkala murid dapat 

mengetahui  kemajuan belajarnya. Pengetahuan tentang hasil belajar, pekerjaan yang baik, 

atau kebutuhan perbaikan pada sisi-sisi tertentu akan memberikan sumbangan terhadap 

motivasi belajar yang berkelanjutan. 

 Penguatan (reinforcement). Apabila murid berhasil pada belajarnya, maka ia harus 

terus didorong untuk belajar. Pengajaran yang didorong oleh keberhasilan sangat 

bermanfaat, karena dapat membangun kepercayaan diri serta secara positif dapat 

mempengaruhi perilaku di masa-masa yang akan datang. 

 Latihan serta pengulangan. Suatu hal baru jarang sekali dapat dipelajari secara 

efektif hanya dengan sekali jalan. Agar suatu pengetahuan atau keterampilan dapat 

menjadi bagian kompetensi atau kecakapan intelektual seseorang, pengetahuan atau 

keterampilan tersebut harus sering diulangi serta dilatihkan pada berbagi konteks. 

 Penerapan. Hasil belajar yang diinginkan ialah meningkatkan kemampuan 

seseorang untuk menerapkan atau mentransfer hasil belajar pada masalah atau 

situasi baru. Tanpa melakukan hal tersebut, pemahaman sempurna belum dapat 

dikatakan dikuasai. Murid harus telah dibantu untuk mengenali atau menemukan 

generalisasi (konsep, prinsip, atau kaidah) yang berkaitan dengan tugas. Kemudian 

murid diberi kesempatan untuk bernalar serta memutuskan dengan menerapkan 

generalisasi atau prosedur terhadap berbagai masalah atau tugas baru. 

Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan pada memilih media pengajaran adalah 

sebagai berikut : 

• Tujuan pengajaran yang ingin dicapai. Media pengajaran yang dipilih harus mengacu 

kepada ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup pada ranah 



kognitif, afektif, serta psikomotor. Tujuan ini dapat digambarkan pada bentuk tugas 

yang harus dikerjakan oleh murid. 

• Tepat untuk mendukung isi pengajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau 

generalisasi. Dengan media yang berbeda, misalnya film serta grafik diperlukan 

simbol serta kode yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan proses serta keterampilan 

mental yang berbeda untuk memahaminya. Agar dapat membantu proses pengajaran 

secara efektif, media harus selaras serta sesuai dengan kebutuhan tugas pengajaran 

serta kemampuan mental murid. 

• Praktis, luwes, serta bertahan. Jika tidak tersedia waktu, sertaa, atau sumber daya 

lainnya, tidak harus memaksakan. Guru sebaiknya memilih memanfaatkan media yang 

ada, mudah diperoleh, atau mudah dibuat sendiri oleh guru. Media yang dipilih dapat 

digunakan di manapun serta kapan pun dengan peralatan yang ada di sekitarnya, serta 

mudah dipindahkan serta dibawa kemana-mana.  

• Guru terampil menggunakan media tersebut. Ini merupakan salah satu kriteria utama. 

Apapun media itu guru harus mampu menggunakannya pada proses pengajaran. Nilai 

serta manfaat media sangat ditentukan oleh guru yang menggunakannya. Peralatan 

yang canggih tidak akan memberikan manfaat apabila guru belum dapat 

menggunakannya pada proses pengajaran sebagai upaya meningkatkan mutu serta 

hasil pengajaran. 

• Pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu 

memiliki kesmaan efek jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. 

Terdapat media yang sesuai dengan jenis kelompok seperti kelompok besar, 

kelompok sesertag, kelompok kecil, serta perorangan. 

• Mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotograf harus memenuhi 

persyaratan teknis tertentu. Misalnya visual pada slide harus disajikan dengan jelas. 

Informasi atau pesan yang ditonjolkan serta ingin disampaikan tidak boleh terganggu 

oleh elemen lain yang berupa latar belakang. 

 

Berikut adalah beberapa contoh pemilihan media.  

Pemilihan media menurut sifat tugas pengajaran 



Tujuan/ 
Tugas/ Isi 

 

 

 Sifat 

Tugas: 

Menghafal 

Memerlu-

kan 

prosedur 

fisik 

Memerlukan 

penerapan 

prinsip-

prinsip 

Pemaham-

an konsep 

serta 

hubungan-

hubungan. 

Memerlukan 

pemikiran 

tingkat yang 

lebih tinggi. 

Guru 

Instruktur 

√ √ √ √ √ 

Cetak √ √ √ √ √ 

Transparansi   √ √ √ √ 

Slide  √ √ √ √ 

Gambar 

Ilustrasi 

√ √ √ √  

Audio-tape  √    

Video kaset  √ √ √ √ 

Radio √     

Film  √ √ √ √ 

Komputer √ √ √ √ √ 

Simulasi √ √ √ √ √ 

Video-disc  √ √ √ √ 

Permainan √ √  √  

Televisi  √ √   

 

 

 

 

Media
 



Tujuan/ 
Tugas/ Isi 

 

Tujuan/ 
Tugas/ Isi 

 

 Sifat respons: 

memelurkan 

respon lisan 

Memerlukan 

peralatan teknis 

Suara penting untuk 

mempelajari/ menguasai tugas 

Guru 

Instruktur 

√ √ √ 

Cetak  √  

Transparansi   √  

Slide  √  

Gambar 

Ilustrasi 

 √  

Audio-tape √ √ √ 

Video kaset  √ √ 

Radio √ √ √ 

Film √ √ √ 

Komputer  √ √ 

Simulasi √ √ √ 

Video-disc  √ √ 

Permainan √ √ √ 

Televisi √ √  

 

 Konteks 

pengajaran: 

memerlukan 

revisi serta 

update 

Kelompok 

besar 

(≥50) 

Kelompok 

sesertag 

(10-50) 

Kelompok 

kecil (2-

10) 

Latihan/ tutor 

perorangan 

Guru 

Instruktur 

√ √ √ √  

Cetak √ √ √ √ √ 

Transparansi  √ √ √ √ √ 

Media 

Media 



Slide √ √ √ √ √ 

Gambar 

Ilustrasi 

√ √ √ √ √ 

Audio-tape √ √ √ √ √ 

Video kaset  √ √ √ √ 

Radio  √ √ √ √ 

Film  √ √ √ √ 

Komputer    √ √ 

Simulasi    √ √ 

Video-disc    √ √ 

Permainan    √  

Televisi  √ √   

 

 

        Tujuan 

Media 

Fakta-

fakta 

Pengenalan 

Visual 

Prinsip 

Konsep 

Prosedur Ketrampilan Sikap 

guru S S S S S T 

cetak S R S S R S 

transparansi S T S S S S 

slide S T S S S S 

Gambar 

ilustrasi 

S T S S S S 

Audio-tape S R R R R R 

Video kaset T T T T S S 

Radio S R R R R S 

Film T T T T S S 

komputer R T T T T S 

simulasi T S S T T S 



Video disc S T T S S S 

permainan S R R S S S 

TV S S S T S S 

 

Catatan: 

 T    =  tinggi  

 S     = sesertag 

 R    =  rendah 

Visualisasi Konsep menurut Rahardjo, (1991) dikutip Sugiyar dkk (2009) 

 

KONSEP VISUAL YANG DIPAKAI 

Proses, prosedur, siklus Bagan alir (flowchart} 
Fakta, data Tabel, matriks, daftar 
Data perbandingan Grafik (balok, cakram, kurva, koordinat) 
Hubungan ruang Pie 
Hubungan pada struktur Bagan, skema, diagram 
Hubungan waktu Jadwal, Gant Chart 
Hubungan keluarga Silsilah 

C. Pengembangan Media Pengajaran 
 

Media pengajaran dapat dipilih dengan mempertimbangkan pemberian dukungan 

terhadap isi bahan pengajaran serta kemudahan untuk memperolehnya. Tetapi, jika media 

pengajaran yang sesuai belum tersedia, maka guru perlu berupaya mengembangkannya 

sendiri. Pengembangan media pengajaran secara sederhana dapat dikembangkan oleh guru 

sendiri. Media tersebut meliputi media berbasis visual (gambar, chart, grafik, transparansi, 

serta slide), media berbasis audiovisual (video serta audio-tape), serta media berbasis 

komputer (komputer serta video interaktif). 



Pada pengembangan media pengajaran perlu diperhatikan prinsip-prinsip umum 

pada saat mencari serta menentukan jenis media yang akan digunakan pada proses belajar 

mengajar. Prinsip-prinsip umum tersebut disajikan pada bentuk pertanyaan adalah sebagai 

berikut : 

 Sudahkah Bapak/Ibu mengidentifikasi serta mengungkapkan dengan jelas gagasan serta 

batasan mengenai topik bahasan? 

 Apakah program yang dikembangkan memiliki tujuan untuk menginformasi serta 

memotivasi proses pengajaran? 

 Apakah Bapak/Ibu sudah merumuskan tujuan yang akan dicapai melalui program ini? 

 Sudahkan Bapak/Ibu telah mengevaluasi karakteristik murid yang akan menggunakan 

program ini? 

 Sudahkah Bapak/Ibu menyiapkan kerangka (outline) isi pengajaran? 

 Sudahkah mempertimbangkan media apa saja yang paling sesuai untuk mencapai tujuan 

pengajaran? 

 Sudahkah Bapak/Ibu membuat storyboard untuk paket pengajaran ini jika diperlukan? 

 Apakah Bapak/Ibu  telah menyiapkan naskah untuk frame per frame untuk dijadikan 

penuntun pada saat mengambil gambar? 

 Jika perlu, sudahkah Bapak/Ibu menentukan orang tertentu yang ahli di bisertag masing-

masing untuk membantu Bapak/Ibu pada mempersiapkan materi pengajaran? 

 

Media Berbasis Visual 

Visualisasi pesan, informasi, atau konsep yang ingin disampaikan kepada murid 

dapat dikembangkan pada berbagai bentuk, seperti foto, gambar/ilustrasi, sketsa/gambar 

garis, grafik, bagan, chart, serta gabungan dari dua bentuk atau lebih. Foto menghadirkan 

ilustrasi melalui gambar yang hampir menyerupai kenyataan dari sesuatu objek atau 

situasi. Sementara itu, grafik merupakan representasi simbolis serta artistik sesuatu objek 

atau situasi. 

Keberhasilan penggunaan media berbasis visual ditentukan oleh kualitas serta 

efektifitas bahan-bahan visual serta grafik itu. Tampilan visual harus dapat dengan mudah 



dimengerti, terang/dapat dibaca, serta dapat menarik perhatian sehingga media tersebut 

mampu menyampaikan pesan yang diinginkan oleh penggunanya. 

Pada proses penataan elemen-elemen visualisasi perlu diperhatikan prinsip-prinsip 

desain tertentu (Arsyad, 2002) antara lain sebagai berikut : 

 Kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan mengacu kepada jumlah elemen yang 

terkandung pada suatu media visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan 

murid menangkap serta memahami pesan yang disajikan secara visual tersebut. 

Menurut Sudjana (2007) kesederhanaan pada tata letak (layout) media pengajaran 

tampak pada gambar yang cukup besar serta memiliki kejelasan pada rincian pokoknya. 

 Keterpaduan. Keterpaduan mengacu kepada hubungan yang terdapat di antara elemen-

elemen visual tersebut serta ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. 

 Penekanan. Visualisasi yang disajikan perlu penekanan terhadap salah satu unsur yang 

akan menjadi pusat perhatian murid. Dengan menggunakan ukuran, hubungan-

hubungan, perspektif, warna, atau ruang penekanan dapat menghasilkan unsur 

terpenting. 

 Keseimbangan. Keseimbangan yang secara keseluruhan simetris disebut keseimbangan 

formal serta bersifat statis. Sebaliknya keseimbangan yang secara keseluruhan tidak 

simetris (informal) memberikan kesan yang dinamis serta dapat menarik perhatian 

murid. Pengembangan visual dengan keseimbangan informal memerlukan daya 

imajinasi yang lebih tinggi serta keinginan untuk bereksperimen dengan perancang 

visual. 

 Bentuk. Bentuk yang aneh serta asing bagi murid dapat membangkitkan minat serta 

perhatian. 

 Garis. Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun 

perhatian murid untuk mempelajari suatu urutan-urutan secara khusus. 

 Tekstur. Tekstur ialah unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus. 

Tekstur dapat digunakan untuk penekanan suatu unsur seperti halnya warna. 

 Warna. Warna merupakan unsur visual yang terpenting, diperlukan perhatian penuh  

pada penggunannya agar dapat memperoleh dampak yang baik. Warna dapat 

digunakan untuk memberi kesan pemisahan atau penekanan, atau untuk membangun 



keterpaduan. Terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan ketika menggunakan 

warna, adalah: pemilihan warna khusus (merah, biru, kuning, serta sebagainya); nilai 

warna (tingkat ketebalan serta ketipisan warna); serta intensitas atau kekuatan warna itu 

untuk memberikan dampak yang diinginkan. 

 

Media Grafis (Grafika) 

Media grafis dapat mengkomunikasikan fakta serta gagasan-gagasan secara jelas 

serta kuat melalui perpaduan antara pengungkapan kata-kata serta gambar. Pengungkapan 

itu dapat berupa diagram, sket, atau grafik. Kata-kata serta angka-angka digunakan sebagai 

judul serta penjelasan kepada grafik, bagan, diagram, poster, kartun, serta komik. 

Sesertagkan sket, lambang, serta bahkan foto digunakan pada media grafis untuk 

mengartikan fakta, pengertian, serta gagasan yang pada hakikatnya penyampai presentasi 

grafis. 

 

Bagan 

Ada beberapa macam jenis bagan, diantaranya ialah bagan pohon, bagan alir, bagan 

arus, serta bagan tabel. Jenis bagan yang umumnya sering digunakan pada pengajaran 

adalah bagan silsilah atau bagan pohon, bagan arus, serta bagan waktu atau bagan tabel. 

 Bagan pohon. Bagan pohon dikembangkan dari dasar yang terdiri atas beberapa akar 

menuju batang tunggal. Kemudian cabang-cabang pohon tersebut menggambarkan 

perkembangan serta hubungan. Contohnya adalah bagan silsilah. 

 Bagan alir. Merupakan kebalikan dari bagan pohon. Sebagai contoh, bagaimana industri 

mobil di Amerika sangat bergantung pada pemasaran luar negerinya, baik untuk 

memenuhi kebutuhan akan bahan baku maupun pemasaran hasil industrinya. 

 Bagan arus. Contohnya seperti sebuah organisasi yang beranggotakan pelajar atau 

sebuah kesatuan pemerintahan, proses pengembangan industri, atau langkah-langkah 

dari mana sebuah rencana unsertag-unsertag menjadi unsertag-unsertag. Hal ini dapat 

divisualisasikan dengan bagan arus atau bagan organisasi yang cocok untuk 

mempertunjukkan fungsi, hubungan, serta proses. 

 Urutan hubungan seperti yang terdapat padagaris waktu atau tabel-tabel waktu dapat 



ditunjukkan dengan menggunakan bagan tabel. Satu nilai yang unik dari bagan tabel 

adalah kemampuannya pada mempertunjukkan hubungan. 

 

Diagram 

Diagram adalah suatu gambaran sederhana yang dirancang untuk 

memperlihatkan hubungan timbal balik dengan garis-garis. Sebuah diagram yang baik 

dibuat dengan sangat sederhana yakni dengan hanya membuat bagian-bagian terpenting saja. 

Diagram lebih sulit dibaca dari pada bagan, karena hanya terdiri atas sebuah garis besar dari 

sebuah objek nyata, atau sebuah sketsa penampang memotong dari suatu objek. Misalnya, 

silinder dari sebuah kendaraan bermotor, pegunungan, bumi, serta lainnya. 

 

 

 
Sumber : 

https://www.google.com/search?q=gambar+tabel 

 

https://www.google.com/search?q=gambar+tabel


Diagram dapat dicontohkan dari teknologi sederhana tentang bagaimana cara 

menyaring air sungai guna keperluan hidup sehari-hari masyarakat untuk mandi, minum, 

memasak, mencuci, serta lain sebagainya yang sangat berfaedah di desa-desa. 

 

Grafik 

Grafik dapat didefinisikan sebagai penyajian data berangka. Ada beberapa macam 

grafik, serta yang paling umum digunakan adalah grafik garis, batang, lingkaran atau piring, 

serta grafik bergambar. 

•  Grafik garis. Grafik garis merupakan grafik yang paling tepat penggunaannya dari semua 

jenis grafik, terutama pada melukiskan kecenderungan atau hubungan dua rangkaian 

data. Suatu grafik garis hendaknya digunakan apabila data itu berkelanjutan. 

 

 
Sumber: http://syaidinanurfirdaus.blogspot.com 

 

 

• Grafik batang. Grafik ini merupakan grafik yang paling sederhana daripada semua jenis 

grafik. Grafik batang sangat mudah dibuat. Tiap kelompok data yang ada di bagan  



digambarkan oleh sejumlah batang, baik secara vertikal maupun horisontal. Panjangnya 

batang melukiskan besarnya prosentase data serta semua batang dibuat dengan ukuran 

yang sama lebar. 

 
Sumber : 

https://www.google.com/search?q=gambar+tabel 

 

• Grafik lingkaran atau piring. Apabila guru akan memperkenalkan materi pecahan, maka 

grafik lingkaran lebih tepat untuk digunakan. Sebagai contoh ialah grafik yang 

menvisualisasikan pecahan pada bentuk tengahan, pertigaan, serta perempatan. Selain 

itu, grafik lingkaran merupakan lingkaran sektor-sektor yang digunakan untuk 

menggambarkan bagian-bagian data secara keseluruhan. 

 

 

https://www.google.com/search?q=gambar+tabel


 
 

Sumber : 

https://www.google.com/search?q=gambar+tabel 

 

• Grafik wilayah serta grafik gambar. Grafik wilayah dapat bentuk persegi, lingkaran 

serta bentuk tidak teratur, terkasertag dipergunakan untuk membandingkan dua atau 

tiga hubungan keseluruhan. Sesertagkan bentuk-bentuk bergambar seperti orang, ternak, 

kapal atau mobil dipakai kepada grafik gambar. 

Poster 

Poster dapat didefinisikan sebagai kombinasi visual dari rancangan yang kuat, 

dengan warna, serta pesan dengan maksud untuk menarik perhatian orang yang lewat tetapi 

dapat menanamkan gagasan yang berarti pada ingatannya dengan waktu yang cukup lama 

(Sudjana, 2007:56). 

Poster memiliki kekuatan dramatik yang cukup tinggi, memikat, serta menarik 

perhatian. Poster dapat menarik perhatian karena uraian yang memadai secara kejiwaan 

serta merangsang untuk dihayati. Di pada kelas seorang guru menggunakan poster atas 

pertimbangan sebagai berikut. 

https://www.google.com/search?q=gambar+tabel


• Untuk motivasi. Penggunaan poster pada pengajaran sebagai pendorong atau motivasi 

kegiatan belajar murid. Diskusi dapat dilakukan setelah murid diperlihatkan sebuah 

poster berkenaan dengan bahan pengajaran. Misalnya diperlihatkan poster keluarga 

kecil. 

• Sebagai peringatan. Poster dapat menyadarkan setiap anak sekolah dasar bahwa 

menggosok gigi itu sangat penting, memelihara kesehatan gigi serta memelihara 

kebersihan lingkungan dapat mencegah penyakit, serta Iain-Iain. 

• Pengalama yang kreatif. Poster mampu memberikan ide pengajaran kreatif serta 

partisipatif. Melalui poster murid dapat memperoleh kesempatan untuk melukiskan 

tentang sesuatu yang mereka pelajari. Dengan kata lain, poster dapat memberikan 

pengalaman baru sehingga menumbuhkan kreativitas cara belajar murid. Misalnya 

murid jurusan sastra serta seni dapat mempersiapkan poster untuk pertunjukkan drama. 

 

Sumber: msd.ac.id 

http://msd.ac.id/karya-tugas-akhir-save-children-for-our-nation/


 

Kartun 

Kartun adalah penggambaran pada bentuk lukisan atau karikatur tentang 

seseorang, gagasan, atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat. 

Kartun sebagai alat bantu mempunyai manfaat penting pada pengajaran, terutama 

menjelaskan rangkaian isi bahan pengajaran pada satu urutan logis yang mengandung 

makna. 

 

 
Sumber: mitrananda.blogspot.com 

 

 

Pertanyaan tentang bagaimana kartun yang baik, merupakan pertanyaan yang sulit 

untuk dijawab, sebab kartun merupakan hasil kreativitas pribadi dari kartunis itu sendiri. 

Ada beberapa kualitas tertentu dari kartun-kartun yang sangat efektif pada proses 

pengajaran. Pengetahuan mengenai kualitas ini sangat membantu pada pemilihan kartun-

kartun untuk tujuan pengajaran. 

http://mitrananda.blogspot.com/


Pemilihan kartun yang digunakan pada pengajaran murid harus memperhatikan 

beberapa hal, adalah: pemakaiannya yang sesuai dengan tingkat pengalaman, artinya 

kartun seharusnya dapat dimengerti oleh murid pada saat kartun digunakan; 

kesederhanaan, artinya kartun harus memiliki perwatakan fisik yang diinginkan serta berisi 

hal yang penting-penting saja; serta lambang yang jelas, artinya kartun yang efektif adalah 

kartun yang memiliki kejelasan dari pengertian-pengertian simbolis. 

Kegunaan kartun pada pengajaran ialah sebagai berikut : 

• Untuk motivasi. Sesuai dengan watak kartun yang efektif akan menarik perhatian serta 

menumbuhkan minat belajar murid. Hal ini menunjukkan bahan-bahan kartun dapat 

menjadi alat motivasi yang berguna pada kelas. 

• Sebagai ilustrasi. Seorang guru melaporkan hasil efektif dari penggunaan kartun-kartun 

pada menggambarkan konsep ilmiah pengajaran sains. Sebagian dapat dipakai untuk 

mengemukakan beberapa pertanyaan tentang ada tidaknya situasi ilmiah yang dapat 

digambarkan pada kartun. Sebagian lagi menggambarkan kesalahan-kesalahan pada 

menafsirkan isi yang terkandung pada kartun. Namun guru harus selektif pada memilih 

kartun untuk menjaga reaksi lelucon yang murni diantara murid serta tidak kehilangan 

perhatian kepada bagian-bagian yang terinci yang tidak memiliki hubungannya dengan 

maksud pembuat kartun. 

• Untuk kegiatan murid. Murid membuat kartun untuk menumbuhkan minat pada 

kampanye kebersihan, keselamatan mengemudi serta lain-lain. Kartun yang dibuat 

murid dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengajaran. Ilmu sosial umumnya 

memerlukan gagasan-gagasan dari pembuatan-pembuatan kartun-kartun. 

 
  



• Sebagai ilustrasi.  

Seorang guru melaporkan hasil efektif dari penggunaan kartun-kartun pada 

menggambarkan konsep ilmiah pengajaran sains. Sebagian dipakai untuk 

mengemukakan beberapa pertanyaan tentang ada tidaknya situasi ilmiah yang dapat 

digambarkan pada kartun. Sebagian lagi menggambarkan kesalahan-kesalahan pada 

menafsirkan isi yang terkandung pada kartun. Namun guru harus selektif pada 

memilih kartun untuk menjaga reaksi lelucon yang murni diantara murid serta tidak 

kehilangan perhatian kepada bagian-bagian yang terinci yang tidak ada hubungannya 

dengan maksud pembuat kartun. 

• Untuk kegiatan para murid.  

Murid membuat kartun untuk menumbuhkan minat pada kampanye kebersihan, 

keselamatan mengemudi serta lain-lain. Kartun yang dibuat murid dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan pengajaran. 

Komik 

Komik merupakan suatu bentuk kartun yang mengenalkan karakter serta 

memerankan suatu cerita pada urutan yang erat dihubungkan dengan gambar serta 

dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca. Kartun sangat bergantung 

kepada dampak penglihatan tunggal, maka komik terdiri atas berbagai situasi cerita 

bersambung. 

Luasnya popularitas komik telah mendorong banyak guru bereksperimen dengan 

media ini untuk maksud pengajaran. Sebagai contoh, guru harus menggunakan motivasi 

potensial dari buku-buku komik, tetapi jangan berhenti hanya sampai di situ saja. 

Manakala minat telah dibangkitkan, cerita bergambar harus dilengkapi oleh materi 

bacaan, film, gambar tetap (foto), model, percobaan, serta berbagai kegiatan yang kreatif. 

Peranan pokok dari buku komik pada pengajaran adalah kemampuannya pada 

menciptakan minat para murid. Penggunaan komik pada pengajaran sebaiknya dipadu 

dengan metode mengajar, sehingga komik dapat menjadi alat pengajaran yang efektif 

serta berdampak positif bagi para murid. 



 
Sumber: ilustrasikalender.wordpress.com 

Media Proyeksi 

Overhead Projector (OHP), merupakan media proyeksi visual yang relatif 

sederhana serta mudah digunakan, yang berfungsi memproyeksikan gambar pada layar 

transparan. 

Cara mengoperasikan OHP 

 tegangan elektrik harus disesuaikan dengan peralatannya 

 letak posisi transparan harus benar (dapat digeser) 

 tombol pengatur fokus diatur sedemikian, agar gambar yang diproyeksikan bisa jelas 

serta tajam 

 pakailah tansparan permanen khusus bukan plastik biasa serta spidol khusus transparan 

 

 

https://ilustrasikalender.wordpress.com/tag/vector/page/2/


 

 

 
 

Sumber: firmansyahir-mediapengajaran.blogspot.com 
 

 

 

 

 

http://firmansyahir-mediapembelajaran.blogspot.com/2012/05/media-ohp.html


Media Berbasis Audio-Visual 

Media audio serta audio-visual merupakan bentuk media pengajaran yang murah 

serta terjangkau. Disamping menarik serta memotivasi murid untuk mempelajari materi 

lebih banyak, materi audio dapat digunakan untuk keperluan berikut. 

 Mengembangkan keterampilan mendengar serta mengevaluasi apa yang telah didengar. 

 Mengatur serta mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan pendapat-

pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi. 

 Menjadikan model yang akan ditiru oleh murid. 

 Menyiapkan variasi yang menarik serta perubahan-perubahan tingkat kecepatan belajar 

mengenai suatu pokok bahasan atau sesuatu masalah. 

Meskipun tidak ada prosedur baku tentang penggunaan bahan-bahan audio, 

sebaiknya materi audio itu disajikan dengan mengikuti langkah-langkah menggunakan 

materi pengajaran pada bentuk lain. Langkah-langkah itu adalah sebagai berikut. 

1. Mempersiapkan diri. Guru merencanakan serta mempersiapkan diri sebelum 

penyajian materi. 

2. Membangkitkan kesiapan murid-siswi. Muriddituntun agar memiliki kesiapan untuk 

mendengar, misalnya dengan cara memberikan komentar awal serta pertanyaan-

pertanyaan. 

3. Mendengarkan materi audio. Tuntun murid untuk menjalani pengalaman mendengar 

dengan waktu yang tepat atau dengan sedikit penundaan antara pengantar serta mulainya 

proses mendengar. 

4. Diskusi (membalas) materi program audio. Sebaiknya setelah selesai mendengar 

program itu, diskusi dimulai secara informal dengan mengajukan pertanyaan yang 

bersifat umum, kemudian pindah ke pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan. Diskusi 

ini selayaknya diakhiri dengan meminta satu atau dua orang murid memberikan 

rangkuman (intisari serta gagasan-gagasan utama) program audio itu. 

5. Menindaklanjuti program. Pada umumnya, diskusi serta evaluasi setelah mendengarkan 

program mengakhiri kegiatan mendengar. Namun demikian, diharapkan murid akan 

termotivasi untuk mempelajari lebih banyak tentang pelajaran itu dengan melakukan 

bacaan di perpustakaan, membaca buku teks, menonton film yang berkaitan, atau 



melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan isi materi program audio itu. 

Media pengajaran gabungan slide serta tape dapat digunakan pada berbagai lokasi 

serta tujuan pengajaran untuk mendorong lahirnya respon emosional. Langkah-langkah 

pengembangan media pengajaran slide-tape yang sederhana adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis karakteristik murid(karakteristik umum serta pengetahuan awal). 

2. Menetapkan tujuan pengajaran (pengetahuan yang akan diperoleh, sikap yang 

ingin ditanamkan, serta keterampilan yang ingin dikembangkan). 

3. Guru memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana penyajian itu akan 

digabungkan ke pada rencana pengajaran keseluruhan, terutama pengaturan 

mengenai bagian mana yang mendahului serta bagian mana yang mengikuti 

penyajian itu. 

4. Dengan menggunakan kartu indeks (ukuran 8 x 14 cm), buatlah sketsa kasar 

gambar visual yang muncul pada saat membayangkan bagian-bagian utama 

bahasan (isi) pelajaran. 

5. Pada bagian bawah sketsa tulislah pernyataan singkat yang dapat menangkap 

butir inti yang ingin disajikan. Pernyataan ini merupakan petunjuk untuk butir 

gagasan yang dicerminkan oleh visual. 

6. Buatlah satu kartu untuk gagasan yang menuntun ke pada kandungan isi yang 

baru saja dibuat sketsanya, kemudian buatlah yang lain mengikuti yang pertama 

(urut-urutan). Ini akan membangun rantai hubungan antara gagasan-gagasan 

yang membentuk keseluruhan serta kesatuan pelajaran itu. 

7. Jika sudah tidak ada lagi gagasan pada mata rantai pertama, pindahlah ke 

gagasan utama yang kedua yang belum masuk pada urutan di atas. 

8. Aturlah kartu-kartu itu menurut urutannya yang logis. Teknik ini dikenal sebagai 

storyboarding. 

9. Edit serta revisi kartu-kartu rencana tadi dengan mempertimbangkan aspek 

kepraktisannya. 

10. Gunakan catatan untuk mempersiapkan naskah audio. Pertimbangkan untuk 

menggunakan dua macam suara, mungkin satu suara pria serta yang lainnya 

suara wanita. 



11. Latih penyajian media pengajaran ini beberapa kali dengan mengandakan kartu-

kartu itu sebagai slide yang ditayangkan di layar. Perhatikan waktu yang 

digunakan pada penyajian, batasi waktu penyajian sampai maksimum 15 menit. 

 

Media Berbasis Komputer 

Kemajuan teknologi komputer pada akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. Media komputer sangat membantu pada proses belajar mengajar. 

Penggunaan komputer sebagai media pengajaran dikenal dengan nama pengajaran dengan 

bantuan komputer (computer assisted instruction - CAI) atau (computer assisted learning 

- CAL). Dilihat dari situasi belajar di mana komputer digunakan untuk menyajikan isi 

pengajaran, CAI dapat berbentuk tutorial, drills and practice, simulasi, serta permainan. 

 Tutorial. Program pengajaran tutorial dengan bantuan komputer meniru sistem tutor 

yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Informasi atau pesan berupa suatu konsep 

disajikan di layar komputer dengan teks, gambar, atau grafik. Pada saat yang tepat 

murid diperkirakan telah membaca, menginterpretasi, serta menyerap konsep itu, suatu 

pertanyaan diajukan, jika jawaban benar komputer akan menyajikan informasi atau 

konsep berikutnya. Sebaliknya, jika salah, komputer dapat kembali ke informasi atau 

konsep sebelumnya atau pindah ke salah satu dari beberapa penyajian informasi konsep 

remedial. 

 Latihan serta praktik (drills and practice). Latihan untuk mempermahir keterampilan 

atau memperkuat penguasaan konsep dapat dilakukan dengan modus drills and 

practice. Komputer menyiapkan serangkaian soal atau pertanyaan yang serupa dengan 

yang biasa ditemukan pada buku/ lembaran kerja (workbook). Misalnya, soal 

matematika sederhana, menentukan sudut segitiga, menghitung luas berbagai bentuk 

geometrik seperti empat persegi panjang, kubus, bujursangkar, lingkaran, serta Iain-lain. 

 Simulasi. Program simulasi dengan bantuan komputer mencoba untuk manyamai proses 

dinamis yang terjadi di dunia nyata, misalnya murid menggunakan komputer untuk 

mensimulasikan menerbangkan pesawat terbang, menjalan usaha kecil, atau 

memanipulasi pengendalian pembangkit listrik tenaga nuklir. Program ini berusaha 

memberikan pengalaman masalah ’dunia nyata’ yang berhubungan dengan risiko seperti 



bangkrut, malapetaka nuklir, serta Iain-Iain. 

 Permainan instruksional. Program permainan yang dirancang dengan baik dapat 

memotivasi murid serta meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya. Permainan 

instruksional yang berhasil menggabungkan aksi-aksi permainan video serta 

keterampilan penggunaan papan ketik (keyboard) pada komputer. Murid dapat menjadi 

terampil mengetik karena pada permainan murid dituntut untuk meng-input data dengan 

mengetik jawaban atau perintah dengan benar. Misalnya pelajaran geografi pada 

permainan “Where in the World Carmen San Diego” atau pelajaran matematika tentang 

permainan pemecahan masalah matematika. 

 

 

 

 

 



 
Sumber: yossudarsosdkatolik.blogspot.com 

 

 
 
Sumber: www.cs.ui.ac.id 

Rangkuman 

1. Media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat merangsang terjadinya proses belajar 

http://yossudarsosdkatolik.blogspot.com/2013_02_01_archive.html
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0CAcQjB04Iw&url=http%3A%2F%2Fwww.cs.ui.ac.id%2Fid%2Ffasilitas%2F&ei=wwGQVJKBFdO2uAT0yIDABg&psig=AFQjCNEksTVqJbhUSa5yBcwYnAaiCrK5sg&ust=1418810179484101


murid-siswi. 

2. Media pengajaran dapat dipakai guru untuk memperjelas informasi/ pesan, memberikan 

tekanan pada hal-hal yang penting, memberikan variasi, Memperjelas struktur 

pengajaran, serta meningkatkan motivasi. 

Karakteristik media bagan antara lain sederhana, mudah dilihat serta dibaca, 

tidak terlalu banyak konsep, tidak banyak kata-kata, warna yang digunakan untuk 

menambah kejelasan. 

 



Bab 14 

Pengembangan Bahan Ajar 

Pengertian Bahan Pengajaran 

Bahan atau materi pengajaran merupakan substansi yang akan diajarkan pada 
kegiatan pengajaran. Dengan demikian pembelajar harus menguasai bahan pengajaran dengan 
baik. Ada tiga persoalan utama yang berkaitan dengan penguasaan materi pengajaran adalah 
penguasaan materi pokok, uraian materi, serta materi pelengkap. 

Materi pokok adalah materi pengajaran yang diajarkan oleh pembelajar. Uraian materi 
adalah pemecahan materi pokok, maupun sub - sub materi. Sesertagkan materi pelengkap 
merupakan materi penunjang yang dibutuhkan pada pengajaran untuk membuka wawasan 
pada menunjang penyampaian materi pokok. Materi penunjang biasanya bersumber dari 
disiplin ilmu yang berbeda dengan materi pokok. 

Beberapa pendapat berkaitan dengan bahan pengajaran sebagai berikut. 

 Menurut Arikunto pada Darwin Syah, dkk. (2007) 

 Bahan pengajaran merupakan unsur inti yang ada pada kegiatan pengajaran, karena 

memang bahan pengajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai pembelajar. 

 Menurut Darwin Syah, dkk. (2007) 

 Bahan pengajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisi pesan pada 

bentuk-bentuk: konsep, prinsip, definisi, konteks, data, fakta, proses, nilai serta 

keterampilan. 

Dari kedua pendapat di atas secara umum bahan pengajaran merupakan seperangkat materi 
yang disusun secara sistematis sehingga tercipta suasana yang memungkinkan proses 
pengajaran. 

 

B. Jenis-jenis Bahan Pengajaran 

Bahan pengajaran dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal. Berdasarkan bentuk-bentuk 
pesan menurut Darwin Syah (2007) bahan pengajaran dapat dibedakan sebagai berikut. 

Konsep.  

Konsep adalah gagasan atau ide - ide yang memiliki ciri - ciri umum, misalnya keimanan, 
ketakwaan. 

 

 



Prinsip.  

Prinsip adalah kebenaran dasar yang merupakan pangkal tolak untuk berpikir, bertindak serta 
sebagainya. 

Definisi.  

Definisi merupakan kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, iri - ciri utama dari 
orang, benda, proses atau aktivitas. Konteks. Konteks adalah suatu uraian kalimat yang 
mendukung atau menjelaskan makna atau situasi yang dihubungkan dengan suatu kejadian. 
Data. Data adalah keterangan yang dapat dijadikan bahan kajian baik berbentuk angka, 
maupun tidak berbentuk angka yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau 
bahan tertulis.  

Fakta  

Fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang telah terjadi dikerjakan atau dialami. 

Proses  

Proses adalah serangkaian peristiwa yang merupakan gerakan -gerakan perkembangan dari 
suatu benda atau manusia. Nilai. Nilai adalah suatu yang diharapkan, diinginkan serta dicita-
citakan oleh suatu masyarakat, serta merupakan pengakuan masyarakat secara umum 
mengenai ukuran baik serta buruk. 

Keterampilan 

 Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan serta mengerjakan sesuatu secara 
jasmaniah menari, menulis, melipat kertas, berlari dll). Serta secara rohaniah (berpikir, 
menganalisis, membedakan serta sebagainya). 

Secara garis besar bahan/materi pengajaran dapat dibedakan menjadi 4, adalah fakta, konsep, 
prinsip, serta keterampilan. 

 

Fakta/informasi 

Informasi sering disebut fakta, pengetahuan, atau isi. Sifat dari bahan informasi ini adalah 
hafalan, sebab biasanya dipelajari secara hafalan. Contoh dari jenis belajar informasi adalah 
belajar lambang, kata, istilah, definisi, peraturan, persamaan, perkalian, pernyataan sifat, 
serta lain sebagainya. Karena belajar informasi ini dipelajari secara hafalan, maka ada 
beberapa kerugian pada belajar jenis ini, antara lain. 

 Hasil tidak efektif serta sedikit yang dapat dipindahkan ke pada situasi lain. 

 Tidak dapat disimpan lama. 

Untuk mengurangi kelemahan di atas ada cara untuk mempelajari informasi, antara 
lain sebagai berikut. 



• Dengan membuatnya ke pada pola yang bermakna atau ke pada suatu rangkaian yang 
logis seperti menggunakan singkatan, akronim, serta cara cara lain 

• Membuat bentuk stimulus yang berbeda. Misalnya dengan menunjukkan gambar, 
model, peta, kunjungan ke objek yang nyata, serta percobaan. 

Bahan informasi digunakan apabila bahan tersebut sering kali digunakan. Contoh perkalian, 
nama-nama latin, serta masih banyak lagi. 

 

Konsep 

         Konsep disebut juga pengertian, adalah merupakan serangkaian perangsang dengan sifat-sifat 
yang sama. Konsep dibagi menjadi dua, adalah:  

 Konsep yang sederhana, adalah pola unsur bersama diantara anggota kumpulan atau 

rangkaian. Hakikat suatu konsep tidak terdapat di pada masing-masing anggota, tetapi di 

pada unsur atau sifat yang terdapat pada semua anggota. Contoh: darah. 

 Konsep yang lebih tinggi, adalah yang mempunyai hubungan antara konsep dasar. Contoh: 

jantung. 

Cara mengajarkan suatu konsep dapat ditempuh sebagai berikut: 

1. Renungkan arah, orientasi, serta aplikasi konsep yang dipelajari. 

2. Tinjau kembali unsur prasyarat konsep yang dipelajari. 

3. Sajikan stimulus sederhana yang tepat dari unsur-unsur, pola, atau hubungan bersama 

dapat diketahui. 

4. Definisikan serta asosiasikan nama konsep. 

5. Perluas asosiasi melalui berbagai contoh serta aplikasi. 

6. Pertajam kemampuan dengan menggunakan lebih banyak contoh yang realistis. Pada 

beberapa kasus contoh-contoh negatif berguna untuk mempertajam kemampuan. 

7. Berikan latihan serta peninjauan kembali. 

8. Uji kemampuan melalui konsep, menggunakan konsep, mendefinisikan konsep, serta 

menanamkan konsep. 

 

Prinsip 

Prinsip adalah pola hubungan fungsional antar konsep. Prinsip pokok yang diterima dengan 
baik dinamakan hukum. Jenis belajar ini mempunyai kebaikan-kebaikan, antara lain sebagai 
berikut: 



• Merupakan sarana penting untuk dapat meramalkan, memecahkan masalah, serta 
membuat kesimpulan baru. 

• Prinsip sangat berguna untuk menyatakan sebab akibat. 
Bila prinsip telah dikuasai dengan baik, banyak fakta dapat diperoleh, melalui 
kesimpulan logis 
. 

Jika digunakan bersama-sama dengan kemampuan manusia lainnya, prinsip menjadi sarana 
pokok pada memperkaya informasi. 

Pada belajar prinsip, konsep prasyarat hendaknya siap dulu, serta siap digunakan pada ingatan 
jangka pendek. Contoh: Prinsip sirkulasi darah, harus memahami konsep darah serta konsep 
jantung. 

Cara mengajarkan prinsip ditempuh melalaui cara-cara berikut: 

1. Renungkan orientasi, hubungkan dengan belajar sebelumnya serta aplikasikan prinsip 

yang akan dipelajari. 

2. Mintalah murid mengingat kembali untuk mengecek, apakah dia mengerti konsep 

prasyarat yang diperlukan. 

3. Tunjukkan contoh sederhana pola hubungan prinsip. 

4. Jika perlu, gunakan syarat tertentu untuk membawa murid menemukan  sendiri hakikat 

hubungan tersebut. 

5. Mintalah murid menunjukkan penggunaan prinsip yang dipelajari pada meramalkan 

atau memecahkan masalah. 

6. Perluas asosiasi melalui berbagai contoh serta penggunaannya. 

7. Perjelas kemampuan membedakan melalui penyampaian contoh negatif (bila perlu). 

8. Secara umum belajar mulai dari yang konkrit menuju yang abstrak, serta dari yang 

sederhana menuju yang kompleks. 

9. Tinjau kembali serta latih penggunaan prinsip. 

10. Tes kemampuan murid dengan menyebutkan serta menggunakan prinsip tersebut. 

 

Keterampilan 

Keterampilan adalah pola kegiatan yang bertujuan, yang memerlukan manipulasi serta 
koordinasi informasi yang dipelajari. Keterampilan dapat dibedakan menjadi dua, adalah 
psikomotorik serta intelektual. Contoh dari keterampilan psikomotorik antara lain, 
mencangkok, menanam, bersepeda, mengajar, berenang, serta lain sebagainya. Sesertagkan 
contoh dari keterampilan intelektual adalah merumuskan masalah, mengadakan penelitian, 
menyimpulkan, serta masih banyak lagi. 



Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan di pada belajar keterampilan adalah sebagai 
berikut. 

1. Jelaskan tujuan serta nilai keterampilan yang dipelajari kepada murid. 

2. Tunjukkan tingkat prestasi murid yang diharapkan bagaimana hal itu akan dinilai. 

3. Ulang kembali pelajaran sebelumnya yang diperlukan sebagai prasyarat atau yang 

berguna untuk mempelajari keterampilan. 

4. Sajikan demonstrasi keterampilan oleh petugas yang mampu serta jelaskan secara 

singkat bagian-bagian penting serta kegiatan yang dilatihkan. 

5. Berikan latihan keterampilan dasar kepada murid serta didiskusikan pola atau rantai 

tingkah laku yang digunakan. 

6. Lakukan latihan tambahan disertai evaluasi kegiatan secara cepat serta umpan baliknya 

kepada murid untuk peningkatan atau perbaikan. 

7. Aturlah kondisi untuk mempelajari istilah, konsep, prinsip, prosedur, teknik, serta 

strategi yang menghasilkan belajar serta aplikasi keterampilan. Hal ini harus benar-

benar dikerjakan pada waktu yang dibutuhkan. 

8. Pada mempelajari keterampilan yang kompleks perlu mengajak murid mengamati 

kegiatan yang telah dimikinya. 

9. Ubah cara menilai kegiatan dari orang lain kepada penilaian diri sendiri. 

10. Latihan keterampilan sebaikknya diberikan pada kondisi sedekat mungkin dengan 

pelaksanaan keterampilan pada situasi sesungguhnya. 

Berdasarkan sumbernya, menurut Abdul Majid (2006) bahan pengajaran dapat 
dikelompokkan meliputi empat jenis sebagai berikut. 

 Bahan cetak (Printed) antara lain : handout, buku, modul, lembar kerja, brosur, leaflet, wall 

chart, foto/ gambar, model /maket. 

 Bahan pengajaran dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, serta compact disk 

audio. 

 Bahan Pengajaran pansertag dengar (audio visual) seperti : video compact disk, film. 

 Bahan pengajaran interaktif {interactive teaching material) seperti compact disk 

interactive. 

 

 

 



Adapun uraian mengenai jenis - jenis bahan pengajaran tersebut sebagai berikut. 

Bahan Pengajaran Cetak (Printed) 

• Handout 
Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh pembelajar untuk memperkaya pembelajar. 
Biasanya handout diambilkan dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi. 
Handout dapat diperoleh dengan cara download dari internet atau menyadur dari buku. 

• Buku 
Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan, didapat dari 
berbagai cara misalnya : hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi pengalaman, 
otobiografi atau hasil imajinasi seseorang yang disebut sebagai fiksi. Buku juga wadah sarana 
komunikasi tercetak, tersusun pada satu atau lebih, serta penyajiannya mengikuti suatu 
sistematika yang wajar 

• Modul 

Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar murid dapat belajar secara mandiri 
tanpa atau dengan bimbingan pembelajar. Pengajaran dengan modul memungkinkan murid 
yang memiliki kecepatan tinggi dengan alam belajar akan lebih cepat menguasai kompetensi 
dasar. 

•   Lembar Kegiatan Murid 

Lembar kegiatan murid (students worksheet) adalah lembaran - lembaran berisi 
tugas yang harus dikerjakan oleh murid. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah 
- langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Lembaga kegiatan dapat digunakan untuk sistem 
mata pelajaran. 

Tugas-tugas pada sebuah lembar kegiatan harus dilengkapi dengan bahan atau referensi 
yang terkait dengan materi. Tugas-tugas ini dapat berupa teoritis atau praktis. Tugas teoritis 
misalnya membaca artikel kemudian membuat resume untuk dipresentasikan. Sesertagkan 
tugas praktis dapat berupa kerja laboratorium, kerja lapangan dengan survey serta 
sebagainya. 

 

 

 

  



• Brosur 

Media cetak tertulis berupa selembaran atau terdiri beberapa halaman yang dilipat 
tanpa dijilid, yang mengandung informasi berkaitan dengan suatu produk atau 
menginformasikan secara singkat tentang kegiatan umum yang ditujukkan untuk khalayak 
umum disebut brosur. Brosur dapat dijadikan materi pengajaran pada dunia pendidikan. 

 

• Leaflet 

Leaflet adalah media cetak tertulis berupa lembaran yang dapat dilipat tetapi tidak di 
jilid. 
Leaflet dapat diisi oleh desain gambar atau ilustrasi agar terlihat menarik khalayak umum. 
Leaflet dapat dijadikan bahan ajar sesuai dengan standar kompetensi. 
 

• Wallchart 

Wallchart adalah informasi komunikasi berupa visual yang terdiri atas grafik atau 
siklus untuk menggambarkan data secara menarik. Digunakan untuk menyampaikan 
sebuah pesan. Wallchart dapat didesain semenarik mungkin sesuai dengan kebutuhan 
pengguna agar menarik perhatian murid atau khalayak umum. Wallchart dapat digunakan 
sebagai tambahan bahan pengajaran sesuai dengan kompetensi dasar. 

 

• Foto/Gambar 

Foto/gambar adalah media visual yang dihasilkan oleh beribu-ribu pixel bewarna 
yang membentuk pola gambar tertentu. Foto/gambar biasanya mengandung informasi, 
serta mengandung pesan yang menarik serta tidak membosankan. Foto/gambar dapat 
dijadikan sebagai bahan pengajaran. 

 

• Model/Maket 

Model/maket adalah kegiatan membuat atau meniru semirip mungkin dengan benda 
aslinya namun pada ukuran lebih kecil dibandingkan dengan benda aslinya. Model/maket 
dapat dijadikan sebagai media bahan pengajaran yang menarik, karena dengan 
model/maket murid dapat melihat serta menyentuh secara langsung. 

 

Bahan Pengajaran Dengar (Audio) 

• Kaset/Piringan Hitam/Compact disk 

Kaset/piringan hitam/compact disk merupakan media yang digunakan untuk 
menyimpan, merekam suara atau audio.  Kaset/piringan hitam/compact disk dapat 
digunakan untuk mendengarkan suara/audio secara berulang-ulang. Benda tersebut dapat 
digunakan sebagai bahan pengajaran murid sesuai dengan kompetensi dasar. 

 



• Radio 

Radio merupakan media elektronik yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik 
yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan bunyi atau suara berdasarkan 
frekuensi tertentu. Radio dapat digunakan sebagai media bahan pengajaran. Radio dapat 
membantu murid yang memiliki kemampuan belajar audiotoris. 
 

Bahan Pengajaran Pansertag Dengar (Audio Visual) 

• Video/Film 

Video/film merupakan media audio visual yang dapat digunakan untuk menyampaikan 
pesan secara tersirat maupun tersurat. Video/film biasanya lebih menarik dibandingkan 
dengan gambar. Seseorang yang menonton video/film biasanya akan mudah terbawa emosi 
sesuai dengan yang ditayangkan, seolah-olah dapat merasakan kejadian pada video/film 
secara langsung. Video/film media yang dapat dijadikan sebagai bahan pengajaran. 
Pengajaran akan lebih menarik serta pesan yang ingin disampaikian akan mudah 
tersampaikan. 

Video/film memiliki keuntungan serta kelebihan. Berikut beberapa keutungan 
video/film yang digunakan sebagai media bahan pengajaran: 
1. Pengajaran akan lebih menarik, tidak membosankan 

2. Menampilkan secara detail serta rinci 

3. Dapat diulang, didiskusikan secara komunikatif 

 
Kekurangan dari media bahan pengajaran video/film adalah pada proses pembuatan 

serta editting membutuhkan waktu yang cukup lama serta biaya yang besar untuk sekali 
produksi. 

 

 

Bahan Pengajaran Interaktif 

Penggunaan media audio (seperti lagu, suara) serta media visual (seperti teks, grafik, 
gambar, video, animasi) secara bersamaan pada kegiatan bahan pengajaran disebut dengan 
pengajaran interaktif.  Pada pengajaran interaktif, akan membuat bahan ajar terlihat lebih 
menarik serta komunikatif untuk murid serta untuk pengajar akan mempermudah pada 
menyampaikan materi. Sebelum memulai pengajaran interaktif dibutuhkan beberapa peranti 
pendukung, seperti laptop/personal komputer, LCD proyektor, serta layar, dll.   

 

C. Mengembangkan Bahan Pengajaran 

Bahan pengajaran perlu dikembangkan guna materi yang diajarkan terbaharukan serta 
update. Pada mengembangkan bahan pengajaran harus memperhatikan langkah-langkah 
identifikasi, adalah:  



 

Macam-macam pengembangan bahan pengajaran 

Menurut Suparman (1991), ada tiga macam pengembangan bahan pengajaran. 

• Pengembangan bahan pembelajan mandiri. 

Pebelajar mengembangkan bahan pengajaran secara mandiri. 

• Pengembangan bahan pengajaran konvensional. Pembelajar 

sebagai sumber tunggal. 

• Pengembangan bahan pedoman belajar murid PBS. Pembelajar memilih serta 

mengumpulkan bahan pengajaran. 

 

Langkah-langkah pada mengembangkan bahan pengajaran 

Berdasarkan silabus yang telah tersusun secara baik, maka langkah-langkah pada 
mengembangkan bahan pengajaran secara garis besar sebagai berikut. 

1. Menetapkan topik, topik adalah bagian dari mata pengajaran. 

2. Memasukan materi pelengkap, langkah ini merupakan pengayaan bahan pengajaran sebagai 

pengembangan wawasan berpikir serta informasi tambahan yang relevan. 

3. Menetapkan materi pokok, menetapkan materi pokok merupakan penjabaran sekaligus 

sebagai pengembangan topik. 

4. Menetapkan mata pengajaran, mata pengajaran merupakan materi pengajaran makro, 

serta perlu penjabaran lebih lanjut. 

5. Menguraikan materi pokok menjadi sub-sub materi, langkah ini merupakan 

pengembangan bahan pengajaran yang harus terkontrol agar tidak terjadi bias. 

 
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada mengembangkan bahan pengajaran antara lain 
sebagai berikut. 

• Pengembangan bahan pengajaran mengacu serta memperhatikan aspek kognitif, afektif 

atau psikomotor. 

• Pengembangan bahan pengajaran harus memperhatikan macam-macam pengembangan 

bahan pengajaran. 

• Pengembangan bahan pengajaran sayogyanya dilakukan pada kelompok atau jenis - jenis 

bahan pengajaran dengan cara memilah serta memilih mana yang sesuai. 

• Pengembangan bahan pengajaran juga harus mempertimbangkan pesan pada bentuk: 



konsep, prinsip, definisi, konteks, data, fakta, proses, nilai serta keterampilan. 

• Pengembangan bahan pengajaran adalah memperluas serta memperpada materi yang 

harus dikuasai murid. 

• Pengembangan bahan pengajaran mengacu pada bahan pengajaran standar kompetensi 

serta kompetensi dasar yang terkandung di dalamnya. 

• Pengembangan bahan pengajaran dapat dilakukan pada materi pokok atau materi 

esensial dengan melakukan uraian pada sub - sub materi pokok. 

• Pengembangan bahan pengajaran juga dapat dilaksanakan pada materi pelengkap yang 

merupakan pengayaan sebagai pengembangan wawasan berpikir serta informasi 

tambahan. 

 

Rangkuman 

1. Subtansi utama yang akan diajarkan pada kegiatan pengajaran mengacu pengembangan 

bahan pengajaran. 

2. Bahan pengajaran seyogyanya dilakukan dengan cara memilih mana yang tepat dengan 

media pengajaran. 

3. Konsep, prinsip, definisi, konteks, data, fakta, proses, nilai serta keterampilan. Merupakan 

beberapa aspek yang harus diperhatikan serta dipertimbangkan pada pengembangan bahan 

pengajaran. 

4. Bahan pengajaran merupakan seperangkat materi yang seharusnya disusun secara 

sistematis sehingga tercipta suasana yang kondusif. 

5. Jenis-jenis bahan pengajaran dapat dikelompokkan menjadi empat, meliputi: 

• Bahan pengajaran pansertag dengar (Audio Visual) 

• Bahan pengajaran Interaktif (interactive teaching material) 

• Bahan pengajaran cetak (printed) 

• Bahan pengajaran dengar (audio) 

6. Tiga macam pengembangan bahan pengajaran. 

• Pengembangan bahan pengajaran konvensional. 

• Pengembangan bahan pengajaran mandiri. 

• Pengembangan bahan pengajaran pengajar/pembelajar, bahan, murid. 

7. Pada mengembangkan bahan pengajaran perlu mempertimbangkan 

berbagai hal antara lain: 

• Standar kompetensi serta kompetensi dasar. 



• Keluasan serta kedalaman materi. 

• Aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik 

• Materi pokok 

• Materi pelengkap 

• Kelompok / jenis - jenis bahan pengajaran 

• Pesan materi pengajaran 

 

 



Bab 15 

Dinamika proses Pembelajaran 

 

Pengertian Proses pembelajaran  

 Belajar merupakan suatu proses dari yang tadinya tidak mengetahui menjadi tahu. 

Proses menyerap berbagai informasi, belajar dapat dilakukan dimana saja serta kapan 

saja. Setiap individu tidak akan lepas dengan yang namanya belajar, sejak kecil hingga 

meninggal kita tidak lepas dari yang namanya belajar. Contohnya saat kecil ketika kita 

bayi kita belajar berbicara, belajar merangkak, hingga belajar pada tingkat yang lebih 

tinggi yakni belajar berjalan. Hingga pada jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Belajar 

merupakan kegiatan yang amat sangat penting, belajar berfungsi untuk mengenali serta 

menggali kemampuan atau kompetensi yang ada pada diri kita sendiri. 

             Proses belajar tidak lepas hubungannya dengan sekolah. Saat bersekolah kita 

akan melakukan proses belajar mengajar atau proses pengajaran. Proses pengajaran 

merupakan proses kegiatan penyampaian materi oleh pengajar kepada murid. Antara 

pengajar serta murid terjadi interaksi serta saling berhubungan. Agar proses pengajaran 

dapat berjalan dengan maksimal, maka pada proses pengajaran sangat dibutuhkan 

beberapa komponen, yakni harus asertaya murid, tenaga didik atau pengajar, media 

pengajaran, materi pengajaran serta asertaya rencana pengajaran.           
 

Keberadaan asertaya komponen-komponen tersebut pada sebuah proses 

pengajaran merupakan sebuah hal yang sangat penting karena komponen tersebut 

sangat bergantung satu sama lain. Jika salah satu komponen tersebut tidak ada, maka 

pada proses pengajaran tidak berjalan secara maksimal. Contohnya, jika di pada sebuah 

kelas hanya terdapat murid saja tanpa asertaya tenaga pendidik. Maka di pada kelas 

tersebut tidak terjadi proses pengajaran secara baik serta berkualitas. Bisa saja, antar 

sesama murid tersebut terjadi proses pengajaran atau berdiskusi namun hasil yang 

dihasilkan tidak akan maksimal serta berkualitas. Karena, dengan asertaya tenaga 

pendidik sangat berperan pada proses pengajaran yang akan menyampaikan materi 

dengan baik kepada muridnya. Karena tenaga pendidik atau pengajar memiliki 

http://seputarpendidikan003.blogspot.com/2014/01/mengetahui-pengertian-pembelajaran.html
http://www.informasi-pendidikan.com/2014/04/mengenal-pengertian-proses-pembelajaran.html
http://www.informasi-pendidikan.com/2014/04/mengenal-pengertian-proses-pembelajaran.html


rancangan serta rencana pada menyampaikan materi dengan baik serta sesuai acuan 

kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh murid. Menggunakan rencana atau rancangan 

pengajaran yang baik serta sesuai dengan kompetensi dasar sehingga akan 

menghasilkan proses pengajaran yang diterima oleh para murid  yang dapat dikontrol, 

serta mampu menggunakan serta memaksimalkan asertaya peranti media pengajaran 

guna meningkatkan pemahaman para murid terkait dengan materi pelajaran yang akan 

disampaikannya. Dengan demikian, akan terjadinya proses pengajaran yang lebih 

berkualitas. 

 

 
 

Dinamika adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bergerak serta tenaga 

yang menggerakkan, dapat menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Asertaya interaksi 

serta kerja sama antara anggota kelompok dengan kelompok lainnya secara keseluruhan 

dapat disebut pula dinamika. Syarat terjadinya keadaan tersebut ialah selama asertaya 

kelompok, semangat kelompok secara terus-menerus yang terdapat kelompok tersebut, 

oleh karena itu kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang 

bersangkutan dapat berubah-ubah. 

Kelas adalah tempat untuk terjadinya proses belajar mengajar atau proses 

pengajaran di sekolah.  Kelas diisi oleh murid atau kelompok sosial murid yang 

berbeda-beda atau yang berdinamika. Oleh sebab itu ada yang dinamakannya dinamika 



kelas. Dinamika kelas merupakan kondisi kelas yang terjadi pada peroses pengajaran di 

sekolah. Dinamika kelas dapat terjadi karena dipengaruhi oleh cara pengajar atau tenaga 

pendidik yang disebut dengan wali kelas pada mengelola atau menetapkan aturan pada 

administrasi pendidikan serta kepemimpinan pendidikan di pada kelas.  

Pada kegiatan management administratif atau pengelolaan kelas diperlukan 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, komunikasi 

serta kontrol yang sesuai sebagai langkah-langkah kegiatan management admnistratif. 

Kegiatan management administratif kelas harus didukung dengan berbagai kegiatan 

management yang operatif, agar seluruh program kelas dapat berjalan dengan efektif 

untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan management operatif kelas meliputi: 

a. Kegiatan keuangan kelas  

b. Kegiatan pembinaan personal atau kepegawaian dikelas 

c. Hubungan masyarakat di lingkungan kelas  

d. Tata usaha kelas  

e. Kegiatan pembekalan kelas  

  

Dinamika kelas sangat dipengaruhi secara langsung oleh kepemimpinan wali atau 

yang biasa disebut dengan guru kelas, untuk itu kepemimpinan wali dapat diartikan 

sebagai proses mengarahkan, mengelola, membimbing, mempengaruhi, atau mengawasi 

pikiran, perasaan atau tindak tanduk serta tingkah laku peseta didik ataupun orang lain. 

Terdapat macam bentuk kepemimpinan yang mungkin diterapkan oleh wali/guru kelas 

pada usaha menggerakkan personal di lingkungan kelas masing-masing. Berikut ini 

adalah:  

a. Wali atau guru kelas sebagai pemimpin yang bersifat laissez faire  

b. Wali atau guru kelas sebagai pemimpin yang bersifat demokratif 

c. Wali atau guru kelas sebagai pemimpin yang bersifat otoriter  

 

 

 

 

Disiplin kelas  



Disiplin kelas merupakan hal yang sangat penting pada dinamika kelas, disiplin 

kelas harus dimiliki oleh setiap kelas. Disiplin kelas dapat diartikan sebagai suasana 

tertib terkait dinamika kelas pada melaksanakan kegiatan kelas serta proses pengajaran. 

Disiplin kelas juga merupakan sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati secara bersama pada 

melaksanakan kegiatan kelas serta proses pengajaran, agar pemberian hukuman pada 

seorang atau sekelompok orang dapat dihindari.  

 

• Pendekatan electis (electic approach) 

• Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku (behaviorisme)  

• Pendekatan berdasarkan proses kelompok (group process approach)  

• Pendekatan berdasarkan suasana emosi serta hubungan sosial (sosio emosional 

climate approach)  

Pendekatan di atas merupakan beberapa alternatif yang dapat dipilih sebagai acuan 

pengelolaan disiplin kelas. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperjelas 

pendekatan yang dapat diterapkan pada pengelolaan disiplin kelas. Seorang wali atau 

guru kelas harus mampu membuat serta menetapkan pilihan yang tepat pada 

melaksakan pendekatan guna mewujudkan pengelolaan kelas yang efektif.  

 
 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Mengajar serta Mendidik serta 
Permasalahannya sebagai Dinamika Kelas 

 
Pada proses interaksi belajar mengajar dipastikan terdapat berbagai masalah mulai 

dari yang ringan hingga yang kompleks. Berbagai masalah tersebut pasti melibatkan 

berbagai faktor yang saling terkait satu sama lain. Dari sekian banyak faktor yang 

mempengaruhi proses serta hasil interaksi belajar mengajar, terdapat dua faktor yang 

sangat menentukan, yakni:  

1. Faktor guru sebagai subjek proses pengajaran 

2. Faktor murid sebagai objek proses pengajaran 

Tanpa asertaya kedua faktor tersebut serta berbagai potensi kognitif, afektif, serta 

psikomotorik yang dimilikinya, tidak akan mungkin proses interaksi belajar mengajar di 



kelas atau di tempat lain dapat berlangsung dengan baik. Namun, pengaruh berbagai faktor 

selain kedua faktor tersebut tidak boleh diabaikan, misalnya faktor media serta instrumen 

pengajaran, lingkungan sekolah, fasilitas belajar, infrastruktur sekolah, manajemen 

sekolah, sistem pengajaran serta evaluasi, kurikulum, metode serta strategi pengajaran, dll.  

Seluruh faktor-faktor di luar faktor guru serta murid tersebut sangat memberi 

dampak berarti pada meningkatkan kualitas serta hasil interaksi belajar mengajar di kelas 

serta tempat belajar lainnya. Faktor media pengajaran misalnya, berkontribusi pada 

membantu guru atau tenaga pendidik untuk memvisualisasi atau menggambarkan materi 

pengajaran kepada murid seperti nyata. Bahan pelajaran akan lebih mudah diketahui, 

dipahami, serta dikuasai jika selain aspek auditif (pendengaran) murid dilibatkan, aspek 

visual (penglihatan) peserta juga perlu dilibatkan karena hampir semua objek di dunia ini 

dapat diketahui oleh individu berkat bantuan alat visual atau mata sebagai alat penglihatan 

utama bagi manusia untuk menangkap pesan serta kesan terhadap objek atau materi 

pelajaran yang dipelajari. 

Faktor peralatan pendukung pengajaran juga memilik peranan penting pada 

membantu guru serta murid pada melakukan proses belajar mengajar di kelas, seperti di 

laboratorium. Media pengajaran berupa mikroskop merupakan alat utama pada proses 

pengajaran di laboratorium untuk materi pengajaran biologi, ilmu-ilmu kedokteran serta 

keperawatan, ilmu-ilmu pertanian, peternakan, farmasi, serta berbagai ilmu lainnya yang 

berbasis mengacu pada IPA. Selain mikroskop sebagai instrumen pengajaran yang 

berkontribusi besar terhadap keberhasilan proses serta hasil interaksi belajar mengajar, 

OHP (Overhead Projector), slide, papan tulis (putih serta hitam), infocus (LCD), serta 

lainnya juga memegang peranan yang besar pada membantu guru serta murid pada 

menyukseskan proses serta hasil pengajaran di kelas, di laboratorium, serta di berbagai 

tempat lainnya. 

Fasilitas belajar mengajar yang tersedia pada jumlah memadai di suatu sekolah atau 

lembaga pendidikan juga memberikan sumbangsih yang sangat besar pada membantu 

memfasilitasi guru serta murid di kelas atau di tempat belajar lainnya. Pada mesukseskan 

proses belajar mengajar, tanpa ada fasilitas belajar yang tersedia pada jumlah yang 

memadai di sekolah, proses interaksi belajar mengajar antara guru serta murid dapat 

terhambat serta kurang dapat berjalan secara maksimal. Sebagai contoh di kelas tidak 



tersedia kursi serta meja belajar pada jumlah yang memadai sesuai dengan jumlah murid 

atau murid, maka akan dapat mengganggu kelancaran interaksi belajar mengajar di kelas, 

karena murid yang tidak mendapatkan kursi serta meja belajar akan dapat mengganggu 

teman kelasnya pada belajar.  

Selain fasilitas, infrastruktur sekolah atau lembaga pendidikan yang kurang 

memadai serta memenuhi syarat, juga dapat mempengaruhi interaksi belajar mengajar di 

sekolah. Jika suatu sekolah telah memiliki gedung sebagai tempat pengajaran tetapi tidak 

tersedia pada jumlah yang memadai sesuai dengan jumlah murid yang dimiliki oleh suatu 

sekolah, maka daya tampung suatu kelas melebihi kapasitas yang semestinya, akibatnya 

interaksi belajar mengajar tidak dapat berjalan secara maksimal. Terlebih jika suatu sekolah 

telah memiliki suatu gedung pada jumlah yang cukup sesuai dengan jumlah murid yang 

dimiliki, namun atap dari gedung sekolah tersebut rusak ketika hujan dirembesi oleh air 

yang menyebabkan para murid tidak dapat belajar dengan baik serta guru juga tidak dapat 

membelajarkan murid dengan baik. Akibatnya interaksi belajar mengajar di kelas akan 

dapat terganggu. 

Faktor kurikulum juga memegang peranan yang sangat penting pada memperlancar 

interaksi belajar mengajar di kelas. Kurikulum yang telah disusun sesuai dengan 

pertumbuhan serta perkembangan mental murid, sesuai dengan tuntutan kebutuhan murid 

serta kebutuhan orangtua murid, masyarakat, serta dunia kerja, serta sesuai dengan 

kebutuhan guru sebagai pendidik serta pengajaran di kelas akan mendukung pencapaian 

interaksi belajar mengajar secara maksimal, sehingga keluaran suatu lembaga pendidikan 

akan lebih berkualitas. 

Faktor metode serta strategi serta pendekatan proses pengajaran yang digunakan oleh 

guru, juga dapat memengaruhi kelancaran serta kesuksesan interaksi proses belajar 

mengajar di kelas. Guru yang menerapkan metode, strategi, serta pendekatan pengajaran 

yang sesuai dengan minat serta kebutuhan serta perbedaan individual murid akan dapat 

memperlancar serta menyukseskan intraksi belajar mengajar di kelas. Adapun metode serta 

strategi belajar mengajar yang dapat digunakan oleh guru sebagai pengajar serta pendidik 

pada membelajarkan peserta di kelas atau di tempat belajar lainnya ialah metode serta 

strategi mengajar ceramah serta tanya jawab, maka daya tampung suatu kelas melebihi 

yang semestinya, akibatnya interaksi belajar mengajar tidak dapat berjalan secara maksimal 



serta optimal. Adapun beberapa strategi efektif pada proses belajar mengajar yang dapat 

digunakan oleh guru ialah seperti ceramah serta diskusi, ceramah serta kerja kelompok, 

ceramah serta pemberian tugas, ceramah, serta eksperimen. 

 

 

 
 

Sesertagkan pendekatan pengajaran secara modern yang dapat digunakan oleh guru 

pada membelajarkan materi pelajaran di kelas ialah pendekatan keterampilan proses, 

pendekatan konstruktivistik, pendekatan pengajaran koperatif, pendekatan CTL 

(Contextual Teaching Learning), dll. 

Kemudian sistem manajemen sekolah juga berpengaruh terhadap keberhasilan proses 

serta hasil interaksi belajar mengajar di kelas. Suatu sekolah yang memiliki serta 

menerapkan manajemen terbuka serta transparan akan lebih berpeluang sukses pada 

mengelola sistem pengajaran secara profesional melalui interaksi belajar mengajar di kelas 

dibandingkan dengan sekolah yang menerapkan sistem manajemen tertutup.  

 

Guru yang menerapkan sistem evaluasi dengan pendekatan PAP (Penilaian Acuan 

Patokan) serta penilaian yang menekankan pada proses serta hasil dengan menggunakan 

format penilaian fortopolio berbasis konstruktivistik akan meningkatkan intensitas interaksi 



belajar mengajar di kelas karena para murid dituntut oleh suatu target belajar serta target 

kelulusan yang telah ditetapkan oleh guru. Sistem evaluasi proses serta hasil pengajaran 

tersebut dapat pula menentukan keberhasilan interaksi belajar mengajar di kelas. Selain itu, 

guru akan memotivasi maksimal serta optimal para murid untuk belajar keras serta intensif, 

karena penilaian ditekankan kepada proses serta hasil pengajaran. 

 

Cara Mengatasi Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar pasti dialami oleh murid mulai jenjang SD hingga jenjang 

Universitas. Kesulitan belajar merupakan sebagai gangguan kesulitan pada menguasai serta 

memahami kemampuan materi yang diajarkan pada proses belajar mengajar. Kesulitan 

belajar dapat berasal pada diri maupun luar diri seperti lingkungan sekitar. Kesulitan belajar 

sangat berhubungan dengan perkembangan murid seperti gangguan pada motorik serta 

persepsi, kesulitan belajar bahasa serta komunikasi, kesulitan belajar pada menyesuaikan

 perilaku sosial atau berhubungan dengan kemampuan akademik seperti kegagalan pada 

penguasaan keterampilan membaca, menulis, berhitung, serta kompetensi lainnya. 

Acapkali kesulitan belajar yang terjadi, yang disalahkan pada murid. Mereka 

dianggap kurang serius pada belajar serta memahami materi, kemampuan intelegensinya 

rendah, bimbingan orang tua kurang serta masih banyak alasan lainnya. Padahal pada 

pengajaran banyak unsur yang terkait serta mempengaruhi kualitas hasil belajar. Pada 

konteks korelasi antara input-process-out put bisa kita lihat multi unsur yang memberikan 

andilhasil belajar. Input berupa raw input (murid), inviromental input (lingkungan), serta 

instrumental input (kurikulum). Pada proses kita dapat melihat perencanaan pengajaran, 

pelaksanaan pengajaran, maupun sistem penilaian yang dikembangkan. Input serta proses 

tersebut akan mewarnai hasil belajar murid berupa out put serta out come. Oleh karena itu, 

tidaklah adil apabila hasil belajar yang rendah hanya dibebankankepada murid dikarenakan 

pengajaran bersifat kompleks. 

Faktor dominan yang menentukan keberhasilan proses belajar adalah dengan 

mengenal serta 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 serta semuasama berharganya. Kesulitan 

yang timbul selama ini lebih disebabkan oleh gaya mengajar yang tidak sesuai dengan gaya 



belajar. Serta yang lebih parah lagi adalah kalau anak sendiri tidak mengenal gaya belajar 

mereka (Adi Gunawan pada Born to Be a Genius, 2003).  

Guru yang cenderung menggunakan satu cara saja pada mengajar yakni gaya visual. 

Guru mengajar dengan menggunakan media papan tulis serta buku (visual). Murid belajar 

dengan buku dengan kegiatan mencatat, mengerjakan tugas, serta mengerjakan tes juga 

secara tertulis (visual). Itu merupakan kenyataan lapangan yang mendukung pendapat Adi 

Gunawan. 

Bebeapa pakar psikologi yang berpendapat bahwa panca indera merupakan pintu 

gerbang masuknya ilmu pengetahuan ke otak. Setiap murid bersifat unik yang berbeda satu 

dengan lainnya, ketajaman panca indera mereka juga berbeda. Hal ini membentuk gaya 

belajar yang berbeda antara murid yang satu dengan lainnya. Terdapat lima gaya belajar 

yang berbeda di ataranya: 

1. Visual (penglihatan) 

2. Auditori (pendengaran) 

3. Tactile/kinestetik (perabaan/gerakan) 

4. Olfactori (penciuman) 

5. gustatory (pengecapan) 

 

Dari kelima gaya belajar itu, ada tiga gaya belajar yang paling dominan serta paling 

sering digunakan yakni gaya belajar visual, auditori,serta kinestetik. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa kualitas belajar murid dipengaruhi oleh beberapa unsur internal 

serta eksternal. Faktor internal berhubungan dengan kemampuan diri seperti tingkat 

kecerdasan, bakat serta minat,ketajaman panca indera yang membentuk gaya belajarnya, 

kemampuan mengolah informasi yang diterima, berimajinasi, serta sebagainya. Secara 

praktis kita dapat mempelajari kelemahan pelaksanaan pengajaranyang dilakukan dengan 

cara melakukan analisis diri terhadap perencanaan,proses, maupun lingkungan belajar. 

Sesertagkan unsur eksternal berupa materi yang dipelajari, cara pengajaran guru, 

media yang digunakan lingkungan belajar, serta lainnya.  

 

Seluruh faktor-faktor penentu keberhasilan interaksi belajar mengajar serta 

permasalahannya yang telah dijabarkan di atas, dapat diperhatikan oleh para calon guru 



serta para guru serta murid. Guna menumbuh kembangkan minat serta motivasi bagi para 

guru serta murid pada melaksanakan interaksi belajar mengajar di kelas. Interaksi belajar 

mengajar yang sukses di kelas akan mempengaruhi kualitas proses serta hasil pengajaran di 

kelas secara mikro serta pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat 

lembaga pendidikan, serta kualitas pendidikan secara makro (regional serta nasional). 

 



Bab 16 

 

Komunikasi dengan murid serta orangtua 

 

Orang tua menjadi salah satu pemegang peranan penting pada proses perkembangan 

belajar murid. Oleh karena itu, belajar formal di sekolah tidak bisa dipisahkan dari peran 

serta orang tua. Demi kepentingan murid, sekolah serta orang tua harus mempunyai 

keterikatan yang baik, hubungan yang harmonis sehingga murid pun dapat bertumbuh-

kembang secara maksimal sesuai dengan kemampuan emosional serta intelektualnya. 

Komunikasi ada dimana-mana serta menyentuh segala aspek kehidupan. Di rumah, di 

kampus, di sekolah, di pasar serta lainnya. Sebuah penelitian mengungkapkan 70% dari 

waktu bangun( tidak tidur manusia digunakan untuk berkomunikasi). Komunikasi dapat 

menentukan kualitas hidup kita.  

Dengan komunikasi kita membentuk saling pengertian, kasih sayang, menyebarkan 

pengetahuan, serta melestarikan kebudayaan/peradaban. Tetapi dengan komunikasi pula 

kita membangun permusuhan, kebencian, perusakan peradaban, dll. Oleh karena itu, 

perlunya belajar berkomunikasi yang baik, mendidik serta bermutu agar kita lebih mudah 

berkomunikasi sosial dengan orang lain.  

Pada tulisan menjelaskan tentang komunikasi yang mendidik yang merupakan salah 

satu aspek penting untuk kita. Komunikasi mendidik merupakan bagian dari komunikasi 

sosial. Komuniksi sosial berhungan erat dengan lingkungan yang kita temui pada 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pentingnya kita mempelajari komunikasi yang 

mendidik ini. 

Proses pernbelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi, yangmenunjuk 

pada proses penyampaian pesan dari seseorang (sumber pesan) kepada seseorang atau 

sekelompok orang (penerima pesan), Pesan yang ingin disampaikan pada hal ini adalah 

materi pelajaran yang diorganisrr serta disusun sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin 

dicapai. Pada proses komunikasi guru  sebagai sumber pesan serta murid sebagai 

penerima pesan. 

Pada berkomunikasi dengan orang tua murid ada beberapa hal yang menjadi prinsip serta 

mesti dijadikan pegangan. Kegagalan pada berkomunikasi yang sehat akan 



mengakibatkan orang tua bersikap defensif atau malah mempertanyakan kompetensi kita 

sebagai guru. Murid yang anda didik adalah darah daging dari orang tua, dengan 

demikian wajar jika mereka akan mempertahankan serta bersikap defensif pada 

permasalahan yang berhubungan dengan putra-putrinya. 

Ketika anda berhadapan dengan sifat defensif, tidak pada tempatnya jika kita ikut irama 

serta bersikap konfrontir hanya karena kita merasa menjadi guru dari murid tersebut 

serta mengerti sekali sikapnya pada keseharian. 

 

 
A. Komunikasi pada pengajaran 

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan 

melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Proses belajar mengajar (PBM) 

merupakan suatu bentuk komunikasi yaitu komunikasi antara subyek didik dengan 

pendidik, antara mahamurid dengan dosen, antara murid dengan guru. Di pada komunikasi 

tersebut terdapat pembentukan (transform) serta pengalihan (transfer) pengetahuan, 

keterampilan ataupun sikap serta nilai dari komunikator (pendidik, dosen, guru) kepada 

komunikan (subyek didik, mahamurid, murid) sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

B. Unsur-unsur komunikasi menurut Harold Lasswell : 

1. Komunikator(Source,Sender) 

2. Pesan (Message) 

3. Media (Channel) 

4. Komunikan (Receiver) 

5. Efek (Effect, Influence). 

 

     Pada saat ini masih banyak didapati di berbagai institusi pendidikan, pelatihan, 

termasuk di Perguruan tinggi, yang pada mengajar masih konvensional. Pada arti, 

pengajar (baik guru atau dosen) mengajar secara alami sesuai dengan bakat mengajar 

yang dimiliki. Ada juga guru/dosen yang mengajarnya cenderung meniru gaya orang 

yang dahulu pernah menjadi guru atau dosennya. Kenyataan diatas akan 

menimbulkan beberapa persoalan, baik bagi pengajar maupun peserta didik. Tipe 

pertama misalnya, akan menimbulkan masalah bagi dosen/guru yang tidak 

mempunyai bakat mengajar atau mempunyai keterbatasan pada menyampaikan pesan 

secara lisan, adapun untuk tipe kedua, jika tidak hati-hati, dosen/guru cenderung akan 



meniru gaya orang yang diidolakannya,tanpa melihat sisi kelemahannya. 

     Pada penyampaian materi perkuliahan kepada peserta didik/audien, ada beberapa 

factor yang perlu dipertimbangkan, diantaranya adalah peserta didik, ruangan kelas, 

metode serta materi itu sendiri. Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

pada suatu perkuliahan, metode pengajaran serta komunikasi harus mendapat 

perhatian khusus pada setiap proses pengajaran. Metode pengajaran serta komunikasi 

tidak selalu harus sama untuk setiap materi. 

     Pengajaran merupakan suatu perubahan yang relatif menetap pada merubahan 

tingkah laku, yang terjadi akibat sebagai hasil pengalaman. Hal ini berarti dapat 

dimaknai terjadi proses pengajaran bila seseorang mendemonstrasiakan perilaku yang 

tidak sama. Jika ia dapat membuktikan pengetahuan tentang fakta-fakta baru atau ia 

bisa melakukan sesuatu, yang sebelumnya ia tidak dapat melakukannya. Jadi, proses 

belajar menempatkan seseorang dari status kemampuan atau kecakapan (ability) yang 

satu kepada kemampuan/kecakapan yang lain. 

1.  

     Pendidik yang baik seharusnya memahami profil muridnya agar pendidik berhasil pada 

melaksanakan peran pengajarannya. Pada proses pengajaran  ada kemungkinan seoarang 

murid bakal menemui yang sulit untuk melakukan kontak dengan dunia sekitarnya, 

seoarang murid ada yang suka mengasingkan diri, cenderung menutup diri. Pada kaitan 

dengan hal ini, maka pendidik hendaknya mererencanakan proses belajar mengajar yang 

sesuai dengan keadaan serta kepribadian mahamurid. Belajar mengajar sebagai proses 

(process), pada hakikatnya mengandung tiga unsur yaitu asertaya input (bahan mentah 

yang akan diolah), process (kegiatan mengolah input) serta output (hasil yang telah 

diolah). Suatu proses dipansertag baik apabila kualitas output lebih baik dari pada input. 

Input proses belajar mengajar adalah mahamurid sebelum perkuliahan. Proses belajar 

mengajar adalah interaksi antara komponen-komponen belajar mengajar yaitu tujuan, 

bahan, metode dosen, mahamurid, fasilitas serta penilaian. Output dari proses belajar 

mengajar yaitu peserta didik (mahamurid) setelah menerima perkuliahan. 

     Komunikasi merupakan suatu yang sangat pokok pada setiap hubungan orang-orang, 

begitu pula pada suatu organisasi terjadinya komunikasi tentunya ada tujuan yang ingin 

dicapai. Hal sesuai dengan pendapat Maman Ukas mengemukakan tujuan komunikasi 

sebagai berikut : 

1. Menentapkan serta menyebarkan maksud dari pada suatu usaha 

2. Mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan 



3. Mengorganisasikan sumber-sumber daya manusia serta sumber daya lainnya seperti 

efektif serta efisien 

4. Memilih, mengembangkan, menilai anggota organisasi 

5. Memimpin, mengarahkan, memotivasi serta menciptakan suatu iklim kerja di mana 

setiap orang mau memberikan kontribusi. 

     Pada prosesnya bahwa komunikasi merupakan suatu proses sosial untuk 

mentranmisikan atau menyampaikan perasaan atau informasi baik yang berupa ide-ide atau 

gagasan-gagasan pada rangka mempengaruhi orang lain. Agar komunikasi berjalan efektif, 

komunikator hendaknya mampu mengatur aliran pemberitaan ke tiga arah, yakni ke 

bawah, ke atas, ke samping atau mendatar. Bagi setiap orang atau kelompok pada 

organisasi hendaknya mungkin untuk berkomunikasi dengan setiap orang atau kelompok 

lain, serta untuk menenrima respon sikap, itu diminta oleh komuniktor. Menurut Marsetio 

Donosepoetro mengemukakan bahwa pada proses komunikasi ada beberapa ketentuan, 

antaralain: 

1. Karena komunikasi mempunyai suatu maksud, maka suatu pesan (messege) atau 

stimulus selalu ditujukan kepada sekumpulan orang tertentu. Ini disebut penerima yang 

terntetu. 

2. Komunikator berkeinginan menimbulkan suatu respon kepada penerima yang sesuai 

dengan maksud yang dibawakan oleh messege atau stimulus tertentu 

 

3. Suatu komunikasi dinyatakan berhasil jika respon yang timbul pada penerima, sesuai 

dengan maksud komunikasi. 

Pada melaksmuriserta suatu program pendidikan aktivitas menyebarkan, 

menyampaikan gagasan-gagasan serta maksud-maksud ke seluruh struktur organisasi 

sangat penting. Proses komunikasi pada menyampaikan suatu tujuan lebih dari pada 

sekedar menyalurkan pikiran-pikiran atau gagasan-gagasan serta maksud-maksud secara 

lisan atau tertulis. Komunikasi secara lisan pada umumnya lebih mendatangkan hasil serta 

pengertian yang jelas dari pada secara tertulis. Demikian pula komunikasi secara informal 

serta secara formal mendatangkan hasil yang berbeda pengaruh serta kejelasannya.  

Terjadinya proses komunikasi pada organisasi atau lembaga itu bisa terjadi secara 

formal maupun secara informal, sebagai mana menurut Oteng Sutisna mengemukan 

bahwa “Komunikasi formal terjadi, pada memilih informasi untuk keperluan pelaporan, 

penyimpangan biasa dengan mudah menyelinap. Selanjutnya biasanya orang ingin 

mendengar laporan-laporan yang menyenangkan. Akibatnya ialah sering pemindahan 



informasi yang diperindah atau dibiaskan.” Pada struktur komunikasi harus asertaya suatu 

jaminan informasi serta pikiran-pikiran akan mengalir bebas ke semua arah yang 

diperlukan, baik itu ke bawah, ke atas, sertan ke samping. 

Satu saluran komunikasi formal tertentu atau lebih ke serta dari setiap personal atau 

anggota adalah perlu. Saluran-saluran itu hendaknya perlu dipahami oleh setiap anggota. 

Garis-garis komunikasi hendaknya dibuat sependek serta selangsung mungkin. Hendaknya 

mungkin bagi semua anggota untuk bertindak sebagai sumber komunikasi maupun sebagai 

penerima.  

Selanjutnya menurut Maman Ukas bahwa “Komunikasi informal adalah komunikasi 

yang tidak resmi serta terjadinya pada saat organisasi saling bertukar pikiran, saran ide, 

atau informasi secara pribadi”. Komunikasi informal ini tentunya dengan cara melakukan 

pendekatan secara kekeluargaan atau hubungan sosial tidak secara formal. Menurut Oteng 

Sutisna bahwa “Sistem komunikasi informal menyalurkan informasi serta pikiran-pikiran 

penting yang tak terpikirkan orang untuk disalurkan secara formal, memupuk ikatan serta 

persahabatan yang membantu bagi hubungan-hubungan insani yang baik. 

”Jika komunikator menaruh perhatian kepada saluran-saluran komunikasi informal, 

ia akan mengetahui kepentingan serta perhatian personil serta sikap mereka terhadap 

organisasi serta masalah-masalahnya, lagi pula komunikasi informal itu membawa kepada 

putusan-putusan yang dibuat di antara orang-orang pada tahap organisasi yang sama. Pada 

kegiatan suatu organisasi atau lembaga khusunya pada hal pengelolaan pendidikan 

tentunya tidak terlepas dengan komunikasi.  

Oleh sebab itu suatu proses pendidikan akan berhasil apabilla terjadinya suatu proses 

komunikasi yang baik serta sesuai dengan harapan, di mana gagasan-gagasan atau ide 

dibahas pada suatu musyawarah antara komunikator dengan komunikan, sehingga terjadi 

pemahaman tentang informasi atau segala sesuatu hal menjadi pokok dari pembahasan 

untuk mengarah pada kesepakatan serta kesatuan pada pendapat. Berdasarkan hal tersebut, 

bahwa tujuan dari suatu organisasi atau instansi tentunya dapat tercapai secara optimal 

apabila proses komunikasinya lancar tanpa asertaya suatu hambatan, walaupun ada 

hambatan, maka komunikator serta komunikan harus dengan cermat segera mengatasi 

permasalahan yang menyebabkan terjadi suatu hambatan, sehingga proses komunikasi 

dapat berlangsung. 

 

         Pada berkomunikasi itu terdiri 2 bagaian komunikasi, adalah komunikasi aktif serta 

komunikasi pasif. Komunikasi aktif adalah suatu proses komunikasi yang berlangsung 



dengan aktif antara komunikator dengan komunikan, yang mana diantara keduanya sama-

sama aktif berkomunikasi, sehingga terjadi interaksi timbalbalik di antara keduanya. 

Sesertagkan komunikasi pasif berlangsung yang mana penyampai bicara menyampaikan 

data atau ide terhadap masa nya atau komunikan sebagai penerima informasi, akan tetapi 

komunikan tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan respon atau timbal balik dari 

proses komunikasi. 

 

C. Faktor yang mempengaruhi proses pengajaran : 

1. Faktor internal 

   Segala faktor yang bersumber dari pada diri mahamurid, contohnya yaitu kemampuan 

mahamurid, motivasi, perhatian, persepsi, pemrosesan informasi mencakup (ingatan, lupa 

serta transfer) 

2. Faktor eksternal 

    Segala faktor yang bersumber dari luar diri mahamurid, contohnya yaitu kondisi belajar 

serta pemberian umpan balik. 

 

D.  Proses komunikasi : 

1. Komunikasi berasal dari kata latin “communicare” yang berarti berpartisipasi atau 

memberitahukan 

2. Komunikasi adalah proses merubah perilaku orang lain. 

E. Komunikasi interpersonal pada kegiatan proses belajar mengajar 

 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dosen dengan mahamurid 

atau antara mahamurid dengan mahamurid. Keeefektifan komunikasi tersebut tergantung 

dari kedua belah pihak, namun, karena dosen yang memegang kendali maka 

tanggungjawab terjadinya komunikasi interpersonal yang sehat serta efektif terletak di 

tangan dosen. 

 

F. Komponen keterampilan berkomunikasi interpersonal 

 

Kemampuan untuk mengungkapkan perasaan mahamurid, kemampuan ini berkaitan 

dengan penciptaan iklim yang positif pada kegiatan belajar, yang memungkinkan 

mahamurid mau mengungkapkan perasaan atau masalah yang dihadapinya tanpa merasa 

dipaksa. Kemampuan menjelaskan perasaan yang diungkapkan mahamurid. Bila 



mahamurid sudah bebas mengungkapkan perasaan/masalah yang dihadapinya, tugas dosen 

kini adalah membantu mahamurid untuk mengklarifikasi ungkapan perasaan tersebut. 

 

G. Teknik komunikasi pada proses belajar mengajar 

              Menurut Uchyana (1984), teknik komunikasi terdiri atas : 

1. Komunikasi informatif (informatif communication) 

Suatu pesan yang disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang tentang hal-hal baru 

yang diketahuinya 

2. Komunikasi persuasif (persuasive communication) 

Proses mempengaruhi sikap, pansertagan atau perilaku seseorang pada bentuk kegiatan 

membujuk, mengajak, sehingga ia melakukan dengan kesadaran sendiri. 

3. Komunikasi instruktif/koersif (instructive/coersive communication) 

Komunikasi yang mengandung ancaman, sangsi serta lain-lain yang bersifat paksaan, 

sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran melakukan sesuatu secara terpaksa, karena 

takut akibatnya. 

H. Macam-macam Komunikasi pada Pengajaran 

 

1. Secara Langsung    

     Seorang guru/dosen memberikan pelajaran secara langsung dengan bertatap muka dengan 

para murid pada suatu ruangan ataupun di luar ruangan pada konteks pengajaran. Seperti 

yang terjadi di sekitar kita mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 

 

2. Secara Tidak Langsung 

 

Guru/dosen dapat memberikan suatu pengajaran melalui suatu media tanpa harus bertatap 

muka secara langsung dengan murid. Serta muridpun dapat memperoleh informasi secara 

luas melalui media tersebut. Seperti model sekolah jarak jauh yaitu memanfaatkan media 

internet sebagai alat untuk pengajaran. Serta sudah ada sekarang kuliah online yang masih 

pada tahap percobaan. 

 

I. Komunikasi dengan media 

 

    Selain untuk menyajikan pesan, sebenarnya ada beberapa fungsi lain yang dapat 

dilakukan oleh media. Namun jarang sekali ditemukan seluruh fungsi tersebut dipenuhi 



oleh media komunikasi pada suatu sistem pengajaran. Sebaliknya suatu program media 

tunggal seringkali dapat mencakup beberapa fungsi sekaligus. Fungsi-fungsi tersebut 

antara lain : 

 

1. Memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar 

 

    Pada permulaan pengajaran, murid perlu diberi tahu tentang pengetahuan yang akan 

diperolehmya atau ketrampilan yang akan dipelajarinya. Kepada murid harus 

dipertunjukkan apa yang diharapkan darinya, apa yang harus dapat ia lakukan untuk 

menunjukkan bahwa ia telah menguasai bahan pelajaran serta tingkat kesulitan yang 

diharapkan. Untuk pengajaran khususnya yang menampilkan gerak dapat 

mempertunjukkan kinerja (performance) yang harus dipelajari murid. Dengan demikian 

dapat menjadi model perilaku yang diharapkan dapat dipertunjukkannya pada akhir 

pengajaran. 

 

2. Memotivasi murid 

 

    Salah satu peran yang umum dari media komunikasi adalah memotivasi murid. Tanpa 

motivasi, sangat mungkin pengajaran tidak menghasilkan belajar. Usaha untuk memotivasi 

murid seringkali dilakukan dengan menggambarkan sejelas mangkin keadaan di masa 

depan, dimana murid perlu menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Jika 

murid menjadi yakin tentang relevansi pengajaran dengan kebutuhannya di masa depan, ia 

akan termotivasi mengikuti pengajaran. Media yang sesuai untuk menggambarkan 

keadaan masa depan adalah media yang dapat menunjukkan sesuatu atau menceritakan 

(tell) hal tersebut. Bila teknik bermain peran digunakan (seperti lawak atau drama), 

pengalaman yang dirasakan murid akan lebih kuat. Film juga seringkali diproduksi serta 

digunakan untuk tujuan motivasi dengan cara yang lebih alami. Namun, dengan film yang 

bertemakan kependidikan (education) yang dapat diambil pesan moral nya pada film yang 

di  sajikan. 

 

3. Menyajikan informasi 

 

    Media seperti film serta televisi dapat digunakan untuk menyajikan informasi. Guru 

kelas bebas dari tugas mempersiapkan serta menyajikan pelajaran, ia dapat menggunakan 



energinya kepada fungsi-fungsi yang lain seperti merencmuriserta kegiatan murid, 

mendiagnosa masalah murid, memberikan konseling secara individual. Ada tiga jenis 

variasi penyajian informasi: 

 

a. Penyajian dasar (basic) 

 

Membawa murid kepada pengenalan pertama terhadap materi pengajaran, kemudian  

dilanjutkan dengan diskusi, kegiatan murid atau review oleh guru kelas. 

 

b. Penyajian pelengkap (supplementary) 

 

Setelah penyajian dasar dilakukan oleh guru kelas, media digunakan untuk membawa 

sumber-sumber tambahan ke dalarn kelas, melakukan apa yang tidak dapat dilakukan di 

kelas dengan cara apapun 

 

 

c. Penyajian pengayaan (enrichment) 

 

Merupakan informasi yang tidak merupakan bagian dari tujuan pengajaran, didiadakan 

karena memiliki nilai motivasi serta dapat mencapai perubahan sikap pada diri murid. 

 

4. Merangsang diskusi 

 

    Kegunaan media untuk merangsang diskusi seringkali disebut sebagai papan loncat, 

diambil dari bentuk penyajian yang relatif singkat kepada sekelompok murid serta 

dilanjutkan dengan diskusi. Format media biasanya menyajikan masalah atau pertanyaan, 

seringkali melalui drama atau contoh pengalaman manusia yang spesifik. Penyajian 

dibiarkan terbuka (open-end), tidak ada penarikan kesimpulan atau saran pemecahan 

masalah. Kesimpulan atau jawaban diharapkan muncul dari murid sendiri pada 

interaksinya dengan pemimpin atau dengan sesamanya. Penyajian media diharapkan dapat 

merangsang pemikiran, membuka masalah, menyajikan latar belakang informasi serta 

memberikan fokus diskusi. Serta dapat memberikan ide untuk dapat memecahkan segala 

permasalahan yang sesertag di diskusikan. 



 

5. Mengarahkan kegiatan murid 

 

    Pengarahan kegiatan merupakan penerapan dari metode pengajaran yang disebut 

metode kinerja (performance) atau metode penerapan (application). Penekanan dari 

metode ini adalah pada kegiatan melakukan (doing). Media dapat digunakan secara 

singkat atau sebentar – sebentar untuk mengajak murid mulai serta berhenti. Dengan kata 

lain program media digunakan untuk mengarahkan murid dilakukan kegiatan langkah 

demi langkah (step-by-step). Penyajian bervariasi, mulai dari pengajaran sederhana untuk 

kegiatan murid, seperti tugas pekerjaan rumah sampai pengarahan langkah demi langkah 

untuk percobaan laboratorium yang kompleks. Permainan merupakan metode pengajaran 

yang sangat disukai khususnya bagi murid sekolah menengah, memiliki nilai motivasional 

yang tinggi, melibatkan murid lebih baik daripada metode pengajaran yang lain. 

 

 

6. Menguatkan belajar 

 

    Penguatan seringkali disamakan dengan motivasi, atau digolongkan pada motivasi. 

Penguatan adalah kepuasan yang dihasilkan dari belajar, dimana cenderung meningkatkan 

kemungkinan murid merespon dengan tingkah laku yang diharapkan. Penguatan paling 

efektif diberikan beberapa saat setelah respon diberikan. Suatu program media menyajikan 

pertanyaan kepada murid, kemudian murid menyusun jawabannya atau memilih dari 

beberapa kemungkinan jawaban. Setelah murid menentukan jawabannya, ia sangat 

termotivasi untuk segera mengetahui jawaban yang benar. Jika murid mengetahui bahwa 

jawabannya benar, maka ia dikuatkan. Bahkan jika murid tahu jawabannya salah, namun 

jika ditunjukkan seberapa dekat jawabannya mendekati kebenaran, maka hal tersebut juga 

merupakan penguatan. Media apapun yang dapat digunakan untuk menyajikan informasi 

juga mampu menyajikan pertanyaan serta merangsang murid untuk menjawab. Media 

apapun yang mampu melakukan fungsi ini, ia juga dirancang untuk memberikan jawaban 

benar terhadap pertanyaan kognitif, segera setelah murid diberi kesempatan menjawab, 

sehingga dimungkinkan untuk membandingkan serta memperoleh pengetahuan tentang 

hasil sesegera mungkin. 

 

    Agus Suheri (2006:1) menyebutkan bahwa Lembaga Riset serta Penerbitan Komputer, 



yaitu Computer Technology Research (CTR) menemukan bahwa ”orang hanya mampu 

mengingat 20 % dari apa yang dilihat serta 30 % dari yang didengar. Tetapi orang dapat 

mengingat 50 % dari yang dilihat serta didengar serta 80 % dari yang dilihat, didengar 

serta dilakukan sekaligus. 

 

    Komunikasi yang jelas pada sebuah pengajaran adalah salah satu syarat pengajaran 

dapat berlangsung efektif. Jadi bila kita ingin menjadi guru yang efektif, marilah kita 

bersama-sama memperbaiki kemampuan kita berkomunikasi kepada murid-murid kita 

pada setiap pengajaran yang kita laksmuriserta. Ada beberapa komponen pada komunikasi 

pengajaran yang efektif, yaitu: 

 

1. Penggunaan terminologi yang tepat 

2. Presentasi yang sinambung serta runtut 

3. Sinyal transisi atau perpindahan topik bahasan 

4. Tekanan pada bagian-bagian penting pengajaran 

5. Kesesuaian antara tingkah laku komunikasi verbal dengan tingkah laku komunikasi    

nonverbal. 

 
Di sekolah dasar dilaksmuriserta dengan proses pengajaran dengan pendekatan 

tematik integratif serta penilaian otentik, menuntut kerjasama yang harmonis antara 

orang tua dengan guru. Pada hal ini kehadiran orang tua sebagai ‘partner’ sekolah 

menjadi sebuah keharusan. Keterlibatan orang tua, secara efektif serta proporsional, 

akan memberi dampak yang positif pada memperkuat proses pengajaran yang 

dilaksmuriserta di sekolah dasar.  Partisipasi orang tua sebagai keluarga inti (nuclear 

family) serta keluarga besar (extended family) sebagai ciri khas bangsa Indonesia akan 

mampu memainkan perannya dengan baik serta turut bertanggung jawab terhadap 

keberadaan sekolah yang ada di lingkungannya. 

 

Untuk dapat berpartisipasi secara efektif, orang tua perlu memahami 

kebutuhan serta program pengajaran yang dilaksmuriserta sekolah. Termasuk prinsip-

prinsip pelaksanaan pengajaran. Melalui pemahaman ini orang tua diharapkan mampu 

menempatkan posisinya secara tepat pada membantu pencapaian keberhasilan 

pendidikan di sekolah. Orang tua juga diharapkan dapat memberikan informasi yang 



benar berkenaan  dengan kondisi muridnya, seperti minat, motivasi, sikap, serta 

perilaku murid yang terjadi di lingkungan rumahnya. Informasi ini akan menjadi 

masukan yang berharga bagi guru pada mengokohkan fondasi belajar yang mereka 

lakukan terhadap peserta didiknya. Pemahaman guru tentang keunikan masing-

masing peserta didik, akan sangat bermanfaat pada merancang Rencana Pelaksanaan 

Pengajaran (RPP) yang tepat serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan, serta 

tentu saja pada pelaksanaan pengajarannya itu sendiri. 

 

Terjalinnya interaksi serta komunikasi antara orang tua dengan guru pada 

memperkuat proses pengajaran di sekolah, pada hakekatnya merupakan upaya 

menyelaraskan nilai-nilai inti yang berlaku di rumah serta sekolah (value of genuine 

home-school partnership). Melalui langkah ini diharapkan terbangun persepsi yang  

sama antara  

sekolah serta orangtua pada mendukung proses pengajaran yang akan 

diberikan.  Yang pada gilirannya kegiatan belajar murid di sekolah sesuai dengan 

harapannya sebagai murid, harapan orangtua, serta harapan gurunya. Hubungan yang 

terjalin baik antara orangtua serta sekolah, akan mengajak orangtua turut memahami 

lebih awal tentang kehidupan pendidikan muridnya bersekolah. Orangtua akan 

menemukan cara bagaimana membantu sekolah sesuai dengan pemahaman mereka 

antar-orangtua serta sekolah. Semua kemajuan-kemajuan serta kendala yang ada akan 

dapat dipecahkan bersama secara aktif serta efektif. 

 

I. KEBUTUHAN KERJASAMA ORANG TUA DENGAN SEKOLAH 

Kebutuhan kerjasama orang tua dengan guru, dapat dilihat dari masing-masing 

pihak.  

 

A. Kebutuhan orang tua terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah di 

antaranya : 

1. Mendapatkan informasi yang tepat tentang Kurikulum 2013 yang diterpakan 

di sekolah. 

2. Mendapatkan informasi tentang program pendidikan yang dilaksmuriserta di 

sekolah, seperti agenda kegiatan yang akan dilaksmuriserta di sekolah selama 

1 (satu) tahun pelajaran. 

3. Mendapatkan informasi tentang kemampuan minimal yang harus dicapai 



murid untuk masing-masing tingkatan kelas. 

4. Mendapatkan informasi tentang nama-nama guru serta petugas tenaga 

kependidikan lainnya yang bertugas di sekolah. 

5. Mendapatkan informasi serta layanan konsultasi, pengayaan, atau kegiatan 

remedial bagi murid. 

6. Mendapatkan informasi tentang kemajuan belajar yang dicapai muridnya. 

7. Mendapatkan informasi tentang kewajiban pembiayaan serta administrasi yang 

diperlukan. 

8. Mendapatkan layanan pengembangan diri murid, baik pada bentuk konsultasi, 

kompetisi, maupun apresiasi, sesuai dengan minat serta bakatnya.  

 

B. Kebutuhan guru terhadap orang tua peserta didik, diantaranya : 

1. Mendapatkan informasi yang benar tentang perkembangan murid, termasuk 

sikap, keterampilan, minat, bakat, riwayat kesehatan, serta informasi lain yang 

relevan (seperti diasuh orang tua tunggal, nenek, lembaga sosial, dll).  

2. Keterlibatan orang tua sesuai kebutuhan serta potensi yang dimiliki. 

3. Melakukan pendampingan belajar di rumah serta melanjutkan nilai-nilai yang 

diajarkan di sekolah untuk dibiasakan di rumah, atau sebaliknya. 

4. Memaknai latar sosial kultural masing-masing peserta didik untuk 

mengembangkan keragaman budaya Indonesia yang sangat kaya pada 

melaksmuriserta diversifikasi pendidikan melalui pendidikan multikultural. 

5. Mengembangkan proses pengajaran yang mencirikan keragaman Indonesia 

dengan aneka budayanya yang unik serta menarik secara kontekstual. 

  

II. BAGAIMANA  WUJUD TANGGUNG JAWAB BERSAMA KELUARGA, 

SEKOLAH   SERTA MASYARAKAT? 

 

“Fungsi keluarga, sekolah, serta masyarakat bagaikan “tiga tungku 

sejarangan”, yang merupakan tiga pilar budaya yang luluh serta padu menjadi satu 

untuk saling saling menguatkan”. 

  

Peran aktif antara keluarga, sekolah, serta masyarakat sangat membantu 

perubahan perilaku murid pada belajar untuk meraih berbagai kemajuan di sekolah. 

Melibatkan orang tua, serta masyarakat secara aktif pada berbagai kegiatan yang ada 



di sekolah memiliki berbagai aspek filosofis, antara lain: 

 

A. Wujud Filosofis  

1. Saling belajar.  

Ilmu menjadi orang tua mesti selalu digali secara terus-menerus. Agar fungsi-

fungsi serta manfaat ilmu menjadi orang tua (parenting) senantiasa dapat 

ditingkatkan serta dikuatkan. Dengan melibatkan peran serta aktif orang tua, 

sekolah, serta masyarakat maka akan terjadi proses pengajaran antar orang tua 

di sekolah di mana murid-murid mereka berada. Orang tua akan semakin 

peduli dengan murid-murid mereka. Selalu ingin belajar bagaimana menjadi 

orang tua yang berpikiran terbuka, hangat, peduli, serta penuh persahabatan. 

 

2. Memahami struktur pengetahuan yang efektif tentang ‘Parenting’. 

 Pentingnya keberadaan orang tua pada mendampingi proses pengajaran di 

sekolah tidak diragukan lagi. Banyak kajian serta penelitian yang 

menyimpulkan bahwa sikap serta perilaku orang tua akan terkait erat dengan 

reaksi-reaksi murid secara khusus pada kehidupan mereka sehari-hari. Jika 

murid mendapat perlakuan yang penuh perhatian serta kelembutan di rumah, 

maka sikap murid terhadap orang lain pun akan mencerminkan hal yang 

serupa. Demikian sebaliknya. 

 

3. Pengetahuan orang tua semakin luas. Menjadi orang tua yang baik untuk 

mendampingi tumbuh kembang muridnya harus selalu disegarkan pada forum 

pertemuan di sekolah. Berbagai hal yang dapat dibahas di forum orang tua 

bukan hanya terkait aktivitas murid. Namun juga aktivitas mereka sebagai 

orang tua agar menjadi orang tua yang memiliki nilai tambah serta panutan. 

Sehingga kontrol sosial dari orang tua terhadap kemajuan sekolah juga akan 

meningkat. 

 

B. Wujud Terjalinnya Hubungan Sosial Kultural  

 

Kebhinnekaan Indonesia pada ragam ‘Sosial-Kultural’ sangat penting 

diwujudkan pada kehidupan sehari-hari di sekolah melalui proses pengajaran. 

Oleh karena kontribusi sosial budaya pada perkembangan mental individual 



sangat mempengaruhi murid. Khususnya pada perkembangan bahasa, membaca, 

serta menulis. Proses pengajaran yang mengakar pada sosial kultural akan 

berdampak  

pada perkembangan kecakapan berpikir tinggi (Higher Order Thinking 

Skill-HOTS) seperti yang diharapkan pada perubahan kurikulum 2013. 

 

Kehadiran orangtua, masyarakat, serta sekolah sebagai ‘Tiga Tungku 

Sejarangan’ akan memainkan perannya sebagai  sarana -‘tools’-  proses 

pengajaran sosio, historis, kultural yang akan berdampak pada persepsi, memori, 

serta berpikir murid. Semua kekayaan warisan sosial kultural akan berhimpun di 

sekolah sebagai kekuatan budaya yang sangat luar biasa. Aneka pengalaman 

murid yang datang dari beragam rumah tangga akan bertemu di pada kelas serta 

sekolah. Seperti ajaran serta pansertagan hidup yang diturunkan nenek moyang 

dengan pilar-pilar kehidupan yang kaya dengan nilai-nilai spiritual, sosial, 

ketrampilan, serta pengetahuan. Semua akan melebur serta berinteraksi pada 

proses pengajaran. Keikutsertaan orang tua, masyarakat di sekolah akan 

mewujudkan kerjasama yang kreatif inovatif pada merancang Rencana 

Pelaksanaan Pengajaran (RPP). 

 

 

A. Orang tua sebagai Pekerja 

Umumnya peserta didik sekarang berasal dari keluarga yang kedua orang 

tuanya  bekerja. Namun ada pula ibu berada di rumah serta hanya ayah saja yang 

bekerja.     

Pada hal ini guru, maupun sekolah mesti pandai merancang mencari 

alternatif  cara melibatkan orang tua pada pengalaman yang diperoleh murid pada 

proses pengajaran di sekolah. Pihak sekolah juga memberi bantuan pemahaman 

kepada orang tua yang merasa cemas, serta merasa bersalah jika terjadi sesuatu 

pada murid-muridnya. Atau menginformasikan kepada orangtua yang sibuk 

tersebut prinsip-prinsip pengajaran yang dilaksmuriserta di sekolah. 

 
B. Orang Tua Sebagai Anggota Masyarakat 

Orang tua sebagai anggota masyarakat dengan berbagai ciri latar sosial 

ekonomi kultural mereka, misalnya kelompok orang tua yang muncul dari 



komunitas petani, komunitas nelayan, komunitas buruh, komunitas intelektual 

merupakan modal sekolah untuk melaksmuriserta penganekaragaman pendidikan. 

Sehingga dapat memperluas aspirasi pendidikan masyarakat. Misalnya orang tua 

murid dari komunitas nelayan tentu selain memperluas wawasan kehidupan 

mereka sebagai masyarakat pesisir, mereka juga membutuhkan materi pengajaran 

yang memberikan nilai tambah terhadap pengetahuan fungsional murid-murid 

mereka. Pengajaran kontekstual bisa diperluas dengan pengetahuan di bisertag 

teknologi informasi lain terkait dengan kedirgantaraan, perkebunan, serta 

sebagainya. 

 

C. Orang Tua Sebagai Pendidik 

Orang tua merupakan pendidik utama serta pendidik pertama bagi murid-

muridnya. Mereka bertanggung jawab dunia akhirat terhadap nilai-nilai spiritual, 

nilai sosial, keterampilan, serta pengetahuan yang diwariskan kepada murid-

muridnya. Tegasnya, orang tua pun wajib mengetahui nilai-nilai yang diperoleh 

murid-muridnya di sekolah terkait dengan nilai-nilai yang diajarkan di rumah 

tangga mereka. Pengawasan orang tua untuk melakukan kontrol terhadap proses 

pengajaran yang diterima di sekolah merupakan cara terbaik pada memajukan 

pendidikan yang diperoleh secara bersama-sama. Keterikatan emosi orang tua 

kepada muridnya akan berlanjut pada keterikatan emosi orang tua kepada sekolah 

muridnya. Sehingga dengan mudah beban pendidikan secara 

kognitif/akademik,sosial emosi, serta spiritual akan dihadapi dengan ringan serta 

mudah.  

 

 

 

 

 

 

 

BENTUK KERJASAMA ANTARA ORANG TUA DENGAN SEKOLAH 

Kerjasama orang tua dengan sekolah dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, 

di antaranya : 

A. Kerjasama Pada Kegiatan Pengajaran 



1. Menjadi narasumber pada kegiatan pengajaran di sekolah sesuai dengan 

spesialisasinya.  

2. Terlibat pada aktivitas bersama guru serta peserta didik sesuai kebutuhan serta 

keahliannya masing-masing. 

3. Menghadiri unsertagan sekolah secara langsung bagi kepentingan muridnya. 

4. Mengambil inisiatif menyelenggarakan kegiatan yang relevan dengan upaya-

upaya peningkatan kemampuan peserta didik, seperti mengadakan pameran, 

atau panggung kreativitas serta seni.  

 

B. Kerjasama pada kelompok Orang Tua/Wali 

1. Bersama dengan para wali murid/orang tua lain melaksanakan agenda 

pertemuan untuk menyegarkan pengetahuan tentang bagaimana untuk menjadi 

orang tua yang efektif. 

2. Memberikan bantuan serta dukungan terhadap program pendidikan di sekolah 

dasar bersama orang tua peserta didik lain. 

3. Melaksanakan aktivitas kegiatan antarkeluarga (family gathering) 

4. Memberi nilai tambah hubungan antarpribadi orang tua, baik berkenaan 

dengan cara-cara mendidik serta memediasi membantu murid, maupun 

keterampilan wali murid pada mengelola rumah tangga (memasak dengan 

menu sehat, perawatan kesehatan murid serta keluarga, hidup hemat, dll), 

sebagai cikal bakal lahirnya komunitas orang tua yang berpendidikan (Mother 

of Universe). 

  

Meski murid sudah memasuki pendidikan formal di Sekolah Dasar, namun 

fungsi orang tua yang bertanggung jawab pada mendampingi aneka aspek seperti 

fisik sosial serta emosiional peserta didiknya yang masih harus diutamakan. 

Aspek fisik terkait dengan tumbuh kembang murid, dengan memperhatikan 

asupan gizi seimbang, kebersihan murid, serta kesehatannya. Sementara aspek 

emosi sosial terkait dengan tumbuh kembangnya nilai-nilai spiritual serta nilai-

nilai sosial pada menjalani kebersamaan dengan teman, guru, serta orang lain. 

Dengan perkembangan pengetahuan orang tua sebagai pengasuh dengan cara 

memperhatikan gizi, kebersihan, kesehatan serta aspek sosial emosi muridnya, 

maka akan berdampak baik pada perolehan pengajaran di sekolah. 

 



CONTOH PARTISIPASI KELUARGA PADA PENGAJARAN 

 

Keluarga dapat mendukung proses pengajaran yang berlangsung di sekolah melalui 

berbagai aktivitas, antara lain; 

1. Memfasilitasi menyiapkan alat peraga, media pendukung pengajaran di kelas. 

2. Mendampingi muridnya secara individu pada melakukan kegiatan sekolah di 

rumah agar mereka disiplin, bertanggung jawab, serta ulet menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan secara tepat waktu. 

3. Berpartisipasi langsung sebagai narasumber di kelas sesuai dengan 

kemampuan serta materi yang dibahas pada proses pengajaran. Misalnya 

sebagai ahli kebun, ahli masak, pendongeng, pelukis, ahli melipat kertas 

(origami), atau keterampilan lain yang disukai oleh murid serta sesuai dengan 

kebutuhan pengajaran. 

4. Menjadi relawan (volunteers) pada membacakan buku cerita kepada murid SD 

kelas 1, relawan mengurus perpustakaan, menjaga kebersihan kelas serta 

menghiasnya, serta bergotong royong bersama murid merinsertagkan sekolah 

dengan berbagai tanaman hijau. 

5. Menjadi relawan membantu menyeberangkan murid di jalan raya bagi 

kehidupan sekolah di perkotaan. Bersama orang tua lainnya piket bergantian 

serta menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk menyeberangkan murid-

murid, seperti alat stopan terbuat dari kayu. Alat penghentian ini sangat 

bermanfaat, karena lalu lalang kendaraan di jalan raya yang sibuk. Kayu yang 

dibuat seperti tongkat masinis kereta api itu, di beri bertangkai panjang untuk 

memberi tanda kepada kendaraan untuk berhenti serta berjalan hati-hati di 

lokasi penyeberangan murid sekolah. 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

Komunikasi pada pengajaran merupakan proses transformasi pesan berupa ilmu 

pengetahuan serta teknologi dari pendidik kepada peserta didik, dimana peserta didik mampu 



memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga menambah 

wawasan ilmu pengetahuan serta teknologi serta menimbulkan perubahan tingkah laku 

menjadi lebih baik. Pengajar adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap 

berlangsungnya komunikasi yang baik pada pengajaran, sehingga dosen sebagai pengajar 

dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar menghasilkan proses 

pengajaran yang efektif. 

Berdasarkan uraian di atas, seseorang pendidik perlu menguasai kemahiran 

komunikasi agar kawalan dipada kelas dapat dilakukan dengan sempurna serta berkesan yang 

mana akan memberikan pengaruh yang kuat kepada proses pengajaran serta pengajaran. 

Komunikasi mempunyai tujuan, oleh karena itu, guru itu seharusnya dapat memastikan 

tujuan pada menyampaikan ilmu mata pelajaran itu akan tercapai objektifnya seperti yang 

dirancang pada buku penulisan pengajaran hariannya. Selain dari itu juga, guru itu 

seharusnya bijak pada memilih waktu serta tempat komunikasi supaya pesan yang hendak 

disampaikan itu lebih jelas, menarik serta murid pula akan mudah memahami serta berupaya 

menerima pesan tersebut dengan sempurna serta seterusnya akan berupaya mempengaruhi 

minat murid untuk belajar serta mewujudkan hubungan yang baik. 
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Motivasi belajar 
 

a. Pengertian Motivasi  

 Setiap individu memiliki kondisi internal, dimana kondisi internal tersebut turut berperan 

pada aktivitas dirinya sehari-hari. Salah satu dari kondisi internal tersebut adalah “motivasi”.  

Motivasi berawal dari kata “motif” yang diartikan sebagai daya penggerak atau pendorong. 

Motif akan menjadi aktif terutama pada saat kebutuhan pada diri seseorang tersebut untuk 

mencapai suatu tujuan. 

 Kata “motif” yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat pada individu 

yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat sesuatu yang mempunyai tujuan. 

Motif tidak dapat diamati secara langsung tetapi dapat diinterpretasikan pada tingkah lakunya 

berupa rangsangan, dorongan yang dapat memunculkan sesuatu tingkah lakunya berupa 

rangsangan, dorongan yang dapat memunculkan sesuatu tingkah laku tertentu pada individu. 

 Motif menurut Bimo Walgito (2003) berasal dari bahasa Latin movere yang berarti 

bergerak atau to move. Oleh karena itu, motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat pada diri 

organisme yang mendorong untuk berbuat atau merupakan driving force. Motivasi merupakan 

keadaan pada diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. 

Menurut Sardiman (2007) motivasi merupakan perubahan perubahan energi yang terjadi 

di pada diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” serta didahului dengan 

tanggapan terhadap asertaya tujuan. Menurut Mc Donald pada Sardiman (2007) motivasi adalah 

perubahan energi pada diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” serta didahului 

dengan tanggapan terhadap asertaya tujuan. Menurut pengertian tersebut motivasi merupakan 

serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau serta 

ingin melakukan sesuatu, serta bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau 

mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi 

motivasi itu juga perlu tumbuh dari pada diri seseorang. 

Menurut Mukiyat serta Ansnawi (2007), motivasi adalah setiap perasaan yang 

sangat mempengaruhi keinginan seorang sehingga orang itu didorong untuk bertindak atau 

pengaruh kekuatan yang menimbulkan perilaku serta proses pada diri seseorang yang 

menentukan gerakan atau tingkah laku kepada tujuan-tujuan. Hal ini berarti bahwa motivasi 



merupakan sebuah konstruksi serta proses interaksi antara harapan serta kenyataan masa yang 

akan datang baik pada jangka pendek, sesertag, ataupun panjang. Lebih lanjut Asnawi 

mengemukakan motivasi dapat mendorong bila digunakan ketika pada diri seseorang muncul 

keinginan (initiate) serta menggerakkan, serta mengarahkan tingkah laku. Semakin tinggi 

motivasi seseorang, semakin tinggi intensitas perilakunya. Seperti seseorang yang merasakan 

haus,  orang tersebut akan langsung berfikir untuk menemukan serta mendapatkan minuman. 

Keadaan dirinya yang haus akan menggerakkannya untuk mencari sesuatu yang dapat 

meredakan kehausannya saat itu. 

Secara umum tujuan motivasi adalah untuk menggugah seseorang agar timbul 

keinginan serta kemauannya, untuk melakukan sesuatu. Maka motivasi merupakan peranan yang 

sangat penting pada kelangsungan serta keberhasilan belajar yang dilaksanakan oleh individu. 

 Jadi yang dimaksud dengan motivasi ialah suatu rangkaian usaha berbentuk kekuatan 

yang berfungsi mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan secara mikro ditataran pengajaran kelas 

adalah ketika seorang guru mampu membangun motivasi belajar para muridnya. Jika murid-

murid tersebut dapat ditumbuhkembangkan motivasi belajarnya, maka sesulit apa pun materi 

pelajaran atau proses pengajaran yang mereka jalani tentu mereka akan menjalaninya dengan 

sangat menyenangkan.  

Motivasi adalah kekuatan, baik dari pada maupun dari luar yang mendorong seseorang 

untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Atau dengan kata lain, 

motivasi dapat diartikan sebagai dorongan mental terhadap perorangan atau orang-orang sebagai 

anggota masyarakat. 

Menurut James Drever, ”Motive is an effective-conative factor wich operates in 

determining the direction of individual’s behavior towards an end or goal, consioustly 

apprehended or uncoesioustly”. Berarti motif adalah sebuah faktor alamiah yang efektif yang 

bergerak pada menentukan arah tingkah laku seseorang menuju pada tujuan akhir atau cita-cita, 

baik dipahami secara sadar atau tidak. 

Jucius pada Achmad seperti dikutip pada situs internet berpendapat bahwa motivasi 

sebagai kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil 

suatu tindakan yang dikehendaki. Pendapat tersebut mengandung arti bahwa apa pun tindakan 



yang dilakukan sesorang selalu ada motif tertentu sebagai dorongan ia melakukan tindakannya. 

Jadi, setiap kegiatan yang dilakukan individu selalu ada motivasinya. 

Menurut Mc. Donald pada Sardiman, motivasi adalah perubahan energi pada diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya ”feeling” serta didahului dengan tanggapan terhadap 

asertaya tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut mengandung tiga elemen penting, adalah: 

(1) Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap 

individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa perubahan 

energi di pada sistem ”neurophysiological” yang ada pada organisme manusia. 

(2) Motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau ”feeling”, afeksi seseorang. Pada 

hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi serta emosi 

yang dapat menentukan tingkah laku manusia. 

(3) Motivasi akan dirangsang karena asertaya tujuan. Jadi, motivasi pada hal ini 

sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi memang 

muncul dari pada diri manusia, tetapi kemunculannya karena terdorong oleh 

asertaya unsur lain, pada hal ini adalah tujuan. Tujuan ini akan menyangkut soal 

kebutuhan. 

 

Berdasarkan ketiga elemen di atas, maka dapat dikatakan motivasi akan 

menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan 

relevan dengan persoalan kejiwaan, perasaan, serta juga emosi, untuk kemudian bertindak 

atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena asertaya tujuan, kebutuhan atau 

keinginan. 

Steers serta Porter (1991) mengemukakan bahwa motivasi sebagai konsep yang 

menggambarkan suatu fenomena yang kompleks (rumit) serta dipengaruhi oleh banyak faktor, 

sesertagkan Atkinson, Jones, Vroom, Campbell serta Pritchard. mendefinisikan motivasi 

sebagai berikut : (1) apa yang menggerakkan tingkah laku manusia, (2) apa yang 

mengarahkan tingkah laku manusia, serta (3) bagaimana tingkah laku itu dipertahankan.  

Kebutuhan fisiologi adalah kebutuhan dasar manusia untuk menjaga eksistensi 

dirinya agar tetap hidup seperti kebutuhan untuk makan, minum, seks, pakaian serta rumah. 

Kebutuhan akan rasa aman atau keselamatan adalah kebutuhan untuk memperoleh 

perlindungan baik keselamatan dirinya secara fisik maupun keamanan secara psikis seperti 



kesakitan, bebas dari rasa takut serta cemas. Kebutuhan akan rasa memiliki serta rasa cinta 

atau kebutuhan sosial adalah kebutuhan bergaul pada masyarakat, berafiliasi sesamanya serta 

kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan akan harga diri meliputi status, prestasi, kekuatan serta 

dihargai orang lain. Kebutuhan aktualisasi diri atas terujuserta pengembangan diri adalah 

suatu kebutuhan yang ingin memaksimalkan potensi diri, pengembangan bakat serta usaha 

untuk menjadi orang yang kompeten serta berhasil. 

Motivasi pada diri individu mempunyai kekuatan yang berbeda, ada motif yang begitu 

kuat sehingga menguasai motif-motif lainnya. Motif yang paling kuat adalah motif yang 

menjadi penyebab utama tingkah laku individu. Motif yang sudah lemah apalagi yang sangat 

lemah hampir tidak mempunyai pengaruh pada tingkah laku individu. Sebaliknya motif yang 

kuat pada suatu saat mungkin pada saat yang lain sudah menjadi lemah, karena ada motif 

yang lebih kuat pada saat itu. Motivasi bertalian dengan suatu tujuan, dengan demikian 

motivasi itu mempengaruhi asertaya kegiatan.  

Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi: (1) Mendorong manusia 

untuk berbuat sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi motivasi pada hal ini 

merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. (2) Menentukan arah 

perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat 

memberikan arah serta kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. (3) 

Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan 

yang sesuai guna mencapai tujuan. 

Motivasi merupakan tenaga pendorong bagi seseorang agar memiliki energi atau 

kekuatan melakukan sesuatu dengan penuh semangat. Hamalik  yang dikutip oleh Aunurrahman, 

mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi di pada pribadi seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan serta reaksi untuk mencapai tujuan). Perubahan 

energi di pada diri seseorang tersebut kemudian membentuk suatu aktivitas nyata pada berbagai 

bentuk kegiatan. Pada kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di pada diri murid yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan 

dari kegiatan belajar serta yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Motivasi yang ada pada diri setiap orang 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 



(1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus pada waktu yang lama, 

tidak pernah berhenti sebelum selesai); (2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas 

putus asa); (3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah; (4) 

Lebih senang bekerja mandiri; (5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-

hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif); 

(6) Dapat mempertahankan pendapatnya; (7) Tidak mudah melepaskan hal yang 

diyakini; serta (8) Senang mencari serta memecahkan masalah. 

 

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti di atas, berarti orang tersebut selalu memiliki 

motivasi yang cukup kuat. Ciri-ciri motivasi tersebut akan sangat penting pada kegiatan belajar 

mengajar. Asertaya motivasi yang baik pada belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan 

kata lain, asertaya usaha yang tekun serta didasari asertaya motivasi, maka seseorang yang 

belajar akan memperoleh prestasi yang baik. Intensitas motivasi seorang murid akan sangat 

menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dirangkum bahwa yang dimaksud dengan 

motivasi adalah sebagai sesuatu kekuatan atau energi yang menggerakkan tingkah laku 

seseorang yang timbul oleh asertaya rangsangan dari pada maupun dari luar yang ditandai 

dengan timbulnya perasaan serta reaksi untuk mencapai tujuan akhir atau aktivitas tertentu yang 

lebih baik dari keadaan sebelumnya. 

 

b. Pengertian Motivasi Belajar 

Menurut Hamzah Uno (2008) motivasi belajar adalah dorongan serta kekuatan pada diri 

seseorang untuk melakukan tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Dengan kata lain motivasi 

belajar dapat diartikan sebagai suatu dorongan yang ada pada diri seseorang sehingga seseorang 

mau melakukan aktivitas atau kegiatan belajar guna mendapatkan beberapa keterampilan serta 

pengalaman.  

Adapun menurut Sardiman (2003), motivasi belajar merupakan faktor psikis yang 

bersifat nonintelektual serta berperan pada hal penumbuh gairah, merasa senang serta semangat 

untuk belajar. Penjelasan tersebut dapat diartikan sebagai suatu perasaan yang muncul pada diri 

yang umumnya ditandai dengan perasaan senang serta bergairah saat melakukan aktivitas 

belajar. 



Hamzah Uno (2008) menandaskan bahwa motivasi belajar adalah dorongan internal serta 

eksternal pada murid yang sesertag belajar sehingga mengadakan perubahan tingkah laku dengan 

indikator sebagai berikut: 

(1) asertaya hasrat serta keinginan untuk sukses serta berhasil; (2) asertaya dorongan 

serta kebutuhan pada belajar; (3) asertaya harapan serta cita-cita masa depan; (4) 

asertaya penghargaan pada kelompok; (5) asertaya kegiatan yang menarik pada 

belajar; serta (6) asertaya lingkungan yang kondusif, sehingga murid dapat belajar 

dengan baik. 

 

Dengan kata lain, seseorang yang termotivasi untuk belajar dapat dlihat dari beberapa 

indikator yang tidak lain berasal dari pada diri seseorang maupun karena asertaya rangsangan 

dari luar, salah satunya adalah kegiatan yang menarik pada belajar. 

Dilihat dari sumber yang menimbulkannya, motivasi belajar terbagi menjadi dua adalah 

motivasi intrinsik serta motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang sudah 

ada pada diri seseorang, tidak memerlukan rangsangan dari luar. Adapun motivasi ekstrinsik 

adalah motivasi yang muncul karena memerlukan rangsangan dari luar. Misalnya ingin 

memahami suatu konsep, ingin memperoleh pengetahuan, kemampuan serta sebagainya. 

Sementara itu pribadi yang termotivasi mengadakan respon-respon yang setuju kearah 

suatu tujuan. Adapun motivasi ekstrinsik adalah motiv-motiv yang aktif serta berfungsinya 

karena asertaya perangsang dari luar.  

Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai suatu motivasi yang 

dipadanya aktifitas belajar dimulai karena mendapat dorongan dari luar sehingga murid mau 

terlibat pada aktivitas belajar atau menumbuhkan serta membangkitkan semangat untuk belajar. 

Walaupun demikian tidak berarti bahwa motivasi ekstrinsik tidak memiliki posisi yang penting 

bagi para murid, Karena hasil-hasil penelitian juga menurut Dimyati (2003) banyak menunjukan 

bahwa pemberian motivasi merupakan salah satu faktor seperti halnya intelegensi serta hasil 

belajar yang dapat menentukan keberhasilan belajar murid pada bisertag pengetahuan, nilai-nilai 

serta keterampilan.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi belajar 

adalah daya penggerak yang ada pada diri seseorang baik bersifat intrinsik maupun ekstrinsik 

yang dapat menimbulkan kegiatan belajar, memberi arah serta menjamin kelangsungan belajar 



serta berperan pada hal penumbuhan beberapa sikap positif, seperti kegairahan, rasa senang 

belajar sehingga menambah pengetahuan pengetahuan serta keterampilan dengan indikator : (1) 

asertaya hasrat serta keinginan untuk sukses serta berhasil; (2) asertaya dorongan serta kebutuhan 

pada belajar ;(3) asertaya harapan serta cita-cita masa depan; (4) asertaya penghargaan pada 

kelompok; (5) asertaya kegiatan yang menarik pada belajar; serta (6) asertaya lingkungan yang 

kondusif, sehingga murid dapat belajar dengan baik. 

Dengan perkataan lain keberadaan motivasi pada belajar sangat penting karena 

merupakan kondisi psikologi yang berupa dorongan atau usaha-usaha dari seseorang untuk 

melaksanakan kegiatan belajar sehingga asertaya partisipasi murid pada kegiatan belajar. 

Motivasi belajar menurut Winkel (1995) memegang peranan penting pada memberikan 

gairah atau semangat pada belajar, sehingga murid yang bermotivasi kuat memiliki energi 

banyak untuk melakukan kegiatan belajar. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan secara 

mikro ditataran pengajaran kelas adalah ketika seorang guru mampu membangun motivasi 

belajar para muridnya. Jika murid-murid tersebut dapat ditumbuhkembangkan motivasi 

belajarnya, maka sesulit apa pun materi pelajaran atau proses pengajaran yang mereka jalani 

niscaya mereka akan menjalaninya dengan sangat menyenangkan.  

Keberhasilan serta kegagalan pada belajar dipengaruhi oleh motivasi belajar, dengan 

demikian taraf keberhasilan serta kegagalan pada belajar bukan ditentukan oleh orang lain, 

tetapi oleh diri sendiri.  

Berdasarkan teori atribusi, WoolFolk (1993) membedakan keberhasilan serta kegagalan 

pada belajar di sekolah menjadi tiga dimensi, adalah: (1) lokus penyebab/lokasi penyebab 

eksternal serta internal terhadap seseorang, (2) stabilitas (penyebab yang tidak dapat atau 

dapat diubah) serta (3) tanggung jawab atau kewajiban (seseorang dapat mengontrol 

penyebab). 

Ada beberapa pansertagan dasar yang berhubungan dengan motivasi belajar, adalah: 

pansertagan behavioris, pansertagan humanistis, pansertagan kognitivis serta pansertagan 

belajar sosial (Anita Woolfolk, 1993). 

1. Pansertagan behavioris, menekankan pengaruh dari unsur rangsangan, kontiguitas, 

penguatan/peneguhan, serta hukuman pada masalah motivasi. Untuk memotivasi 

seseorang, dapat diterapkan cara-cara untuk mempertahankan, menguatkan serta 

meniadakan tingkah laku. Seseorang bermotivasi untuk berperilaku tertentu, agar 



mendapatkan penguatan/peneguhan atau dapat menghindarkan dirinya dari suatu 

hukuman. Kejadian yang berlangsung ialah asertaya perangsang (stimulus), diikuti 

dengan asertaya reaksi (respons) sehingga menimbulkan akibat yang tertentu. Pada hal ini 

motivasi berfungsi sebagai daya penggerak yang ada pada orang itu untuk berperilaku 

tertentu guna mendapatkan akibat yang diinginkan. Daya penggerak tersebut dapat 

menjadi sesuatu yang stabil serta menetap pada diri orang itu sebagai akibat dari suatu 

proses belajar selama jangka waktu yang lama. Misalnya murid lain yang tidak 

mendapatkan nilai baik sekali, serta mendapatkan pujian, penghargaan dari guru atau 

orang tuanya, akan bermotivasi untuk belajar lebih lanjut, sesertagkan murid lain yang 

tidak mendapatkan, akan kurang bermotivasi untuk belajar lebih lanjut. 

2. Pansertagan humanistis, menekankan kebebasan perorangan, hak memilih sendiri, 

mengatur sendiri, menentukan sendiri, mengembangkan diri secara optimal, serta 

dorongan memperkaya diri. Daya penggerak yang menimbulkan perilaku bersumber pada 

unsur-unsur internal. Hubungannya dengan motivasi ialah peran kebutuhan yang 

mendasari unsur-unsur internal.  

3. Pansertagan kognitivis, menentukan peranan keyakinan, tujuan, penafsiran, harapan, 

minat, serta kemampuan. Berbeda dengan pansertagan behavioris, maka pansertagan ini 

membahas apa yang berlangsung pada diri subyek yang berhadapan dengan pengalaman 

serta kejadian. Bukannya orang akan secara otomatis bereaksi terhadap rangasangan yang 

timbul, tetapi mereka bereaksi atas interprestasinya terhadap rangasangan itu. Misalkan 

seorang murid yang atas inisiatifnya sendiri mempelajari suatu bahan pelajaran karena dia 

merasa bahwa bahan pelajaran itu perlu dikuasai serta dia merasa mampu melakukannya; 

murid tersebut tidak harus baru mulai untuk membaca, mempelajari bahan pelajaran, 

setelah mendapatkan tugas dari guru. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa yang 

mengandung daya motivasional adalah isi interpretasi yang diberikan kepada rangsangan 

baik dari luar maupun dari pada. Sejalan dengan pansertagan kognitivis maka orang 

sebagai sumber motivasinya sendiri. dapat dilihat berdasarkan kegiatan mental pada alam 

pikirannya, sehingga tergerak untuk memulai kegiatan tertentu serta mengarahkannya 

untuk mencapai suatu tujuan. 

4. Pansertagan belajar sosial, memperhatikan baik pengaruh dari akibat maupun peranan dari 

interpretasi individual. Pansertagan yang memadukan pansertagan behavioris serta 



pansertagan kognitivis ini dapat dicirikan sebagai konseptualisasi “pengharapan serta 

penghargaan” (expenctancy value). Hal ini berarti bahwa motivasi belajar pada diri 

seseorang dilihat sebagai produk dari pengharapan untuk mendapatkan suatu akibat serta 

penafsiran terhadap arti akibat itu untuk dirinya sendiri. Jika salah satu dari kedua hal 

tersebut tidak ada, berarti tidak ada motivasi. Misalkan seorang murid yang tidak 

mengharapkan untuk mendapatkan akibat dari nilai yang bagus di rapornya, katakan 

pujian dari orang tuanya, atau dia merasa bahwa pujian itu tidak ada artinya bagi dia, 

maka dia tidak bermotivasi untuk mendapatkan nilai bagus. Pengharapan itu 

bersumberkan pada perkiraan untuk dapat berhasil, sehingga akibat dari keberhasilan itu 

sendiri juga akan diperoleh. Seperti yang dikemukakan oleh Winkel, salah satu contoh 

dari konseptualisasi “pengharapan serta penghargaan” ialah teori Bandura yang disebut 

“social cognitive theory”.  

 

Faktor-faktor tersebut mengisyaratkan kepada para murid seberapa baik mereka belajar 

untuk menilai kemampuan mereka untuk belajar selanjutnya W.S. Winkel (1995) mengatakan 

bahwa motivasi belajar dibedakan pada motivasi ekstrinsik serta motivasi intrinsik. 

 

• Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang kegiatan belajarnya dimulai atau 

dilanjutkan berdasarkan atas kebutuhan serta dorongan yang tidak secara mutlak 

berhubungan dengan kegiatan belajarnya. Contohnya adalah seorang murid yang selalu 

belajar karena ingin mendapatkan hadiah dari orangtuanya jika mendapat nilai atau hasil 

yang diinginkan. Atau bisa saja seorang murid rajin belajar karena takut mendapat 

hukuman jika tidak berhasil mendapat nilai atau hasil yang memuaskan. 

Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berasal dari hal-hal yang dihayati 

oleh orang itu sendiri. Jadi, motivasi ekstrinsik tidak berasal dari luar individu. Oleh 



karena itu, ciri-ciri motivasi ekstrinsik bukan ada atau tidaknya masalah dari luar, tetapi 

asertaya hal-hal yang ingin dipenuhi pada motivasi belajar ekstrinsik, adalah : 

1) Belajar untuk memenuhi kewajiban; 

2) Belajar untuk menghindari hukuman; 

3) Belajar untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan; 

4) Belajar demi meningkatkan gengsi sosial; 

5) Belajar demi mendapat pujian dari orang yang dianggap penting; serta 

6) Belajar untuk mendapat jabatan yang ingin diraih. 

• Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang kegiatan belajarnya dimulai atau 

dilanjutkan berdasarkan atas kebutuhan serta dorongan yang tidak secara mutlak 

berhubungan dengan kegiatan belajarnya. Contonya adalah seorang murid belajar karena 

ingin mengetahui secara detail suatu permasalahan, ingin menjadi orang yang 

berpendidikan, ingin menjadi seorang  ahli di bisertag yang ingin ditekuni. Untuk itu 

murid tersebut berupaya agar memenuhi keinginan yang sudah disebutkan di atas. 

Keinginan tersebut tentunya sekarang hanya bisa dicapai dengan cara belajar, adalah 

belajar giat, tekun, rajin, serta dilakukan dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan belajar 

keraslah untuk menjadi orang yang terpelajar, terdidik, ataupun ahli di bisertag tertentu. 

Biasanya motivasi belajar intrinsik diikuti dengan minat serta rasa senang tanpa ada 

tekanan dari luar.  

 Motivasi belajar intrinsik lebih baik dibandingkan motivasi belajar ekstrinsik, 

karena ada hubungan esensial antara keinginan yang akan dicapai dengan kegiatan 



belajar, sehingga motivasi ini cenderung dapat bertahan lebih lama serta disertai rasa 

senang. Motivasi intrinsik meliputi: 

1) Dorongan kognitif adalah untuk mengetahui, memahami, serta memecahkan 

masalah; 

2) Asertaya cita-cita, tujuan yang jelas; 

3) Mencapai hasil belajar yang tinggi demi mendapat penghargaan pada dirinya 

sendiri; serta 

4) Memberikan pujian terhadap diri sendiri karena puas. 

Sesertagkan Sudirman (2007) mengemukakan ciri motivasi seseorang ialah: 

1) Tekun pada menyelesaikan tugas; 

2) Dapat bekerja secara terus-menerus pada waktu yang relatif lama; 

3) Ulet pada menghadapi kesulitan; 

4) Tidak mudah putus asa; 

5) Tidak cepat puas atas prestasi yang diperolah; 

6) Menunjukkan minat yang besar terhadap masalah belajar; 

7) Lebih suka bekerja sendiri serta tidak bertanggung jawab kepada orang lain; 

8) Tidak cepat bosan untuk pekerjaan yang rutin; 

9) Dapat mempertahankan pendapatnya; 

10) Tidak mudah melepas apa yang diyakininya; serta 

11) Senang mencari serta memecahkan masalah. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar ialah keseluruhan daya penggerak psikis 

di pada diri murid yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan 



belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan atau 

keinginan yang ingin dicapai. 

C. Cara atau Teknik Pemberian Motivasi 

 Untuk menciptakan kondisi pengajaran yang menyenangkan, pemberian motivasi 

belajar dari guru kepada muridnya sangat berpengaruh. Menurut Sardiman (2009), ada 11 

cara pemberian motivasi, adalah : 

1) Memberi angka. Angka pada hal ini berperan sebagai simbol nilai dari kegiatan belajar. 

Nilai atau angka yang baik merupakan salah satu alasan utama murid untuk belajar, 

sehingga yang dikejar nilai ujian atau nilai-nilai rapor yang baik saja. Meraih angka atau 

nilai yang tinggi merupakan motivasi utama kebanyakan murid. Bahkan banyak juga 

murid yang belajar karena hanya menargetkan lulus atau naik kelas saja. Hal itu tentunya 

menunjukkan motivasi yang kurang berbobot bila dibandingkan dengan murid yang 

mengincar angka atau nilai yang tinggi. Untuk menghindari motivasi yang kurang 

berbobot itu, pengajar tidak boleh memberikan angka atau nilai kognitif saja, tetapi harus 

memberikan serta memperhatikan aspek keterampilan serta afeksinya juga. 

2) Memberi hadiah. Pemberian hadiah tidak selalu jadi sumber motivasi, karena jika 

seseorang tidak berminat atau tidak senang terhadap suatu pekerjaan/kegiatan yang 

ditawarkan, hadiah tidak akan berpengaruh. 

3) Persaingan atau kompetisi. Biasanya persaingan atau kompetisi digunakan pada bisertag 

ekonomi atau industri tetapi persaingan dapat juga digunakan sebagai motivasi murid 

untuk aktif belajar. Persaingan atau kompetisi itu dapat berupa kelompok maupun 

individu. Oleh karena itu, persaingan dapat mendorong murid untuk berprestasi. 



4) Ego-Involvement, yakni dengan menumbuhan kesadaran murid akan pentingnya tugas 

serta menganggap tugas sebagai sebuah tantangan sehingga memacu murid untuk belajar 

keras dengan mempertaruhkan diri. 

5) Mengadakan ulangan. Kebanyakan murid jika mengetahui akan ada ulangan maka murid 

tersebut akan belajar dengan giat, sehingga ulangan bisa menjadi salah satu motivasi 

belajar murid. Namun ulangan yang terlalu sering serta rutin tidak bagus untuk murid 

karena akan menimbulkan rasa bosan. Satu hal lagi yang harus diperhatikan adalah 

ulangan harus ada pemberitahuan terlebih dahulu agar murid dapat belajar terlebih 

dahulu. 

6) Mengetahui hasil. Seorang murid akan lebih giat belajarnya apabila ia mengetahui hasil 

belajar atau pekerjaannya, apalagi kalau hasilnya bagus atau memuaskan. Seorang murid 

dapat melihat grafik hasil belajarnya untuk memotivasi dirinya agar belajar giat. 

7) Memberi pujian. Pujian diperlukan bila ada murid yang berhasil menyelesaikan tugas 

yang diberikan. Pujian merupakan bentuk reinforcement yang positif sekaligus 

merupakan motivasi yang baik. Namun pemberiannya harus tepat agar pujian dapat 

menjadi motivasi. 

8) Hukuman. Hukuman merupakan bentuk reinforcement yang negatif, tetapi dapat menjadi 

alat untuk memotivasi belajar jika diberikan secara tepat serta bijak. Oleh karena itu, 

pengajar harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman. 

9) Membangkitkan hasrat untuk belajar. Para tutor atau pengajar harus bisa membangkitkan 

hasrat untuk belajar kepada muridnya. Jadi kegiatan belajar dilakukan tanpa ada maksud 

tertentu serta ada unsur kesengajaan. 



10) Minat. Minat sangat berkaitan erat dengan motivasi belajar. Minat merupakan alat 

motivasi yang utama karena minat serta motivasi akan muncul bila ada kebutuhan. 

Asertaya minat akan memperlancar proses belajar. Ada cara untuk membangkitkan minat 

adalah : 

a. Membangkitkan asertaya suatu kebutuhan; 

b. Menghubungkan persoalan pengalaman yang lampau; 

c. Memberi kesempatan untuk hasil yang baik; 

d. Menggunakan berbagai macam untuk mengajar. 

11) Tujuan yang diakui. Salah satu alat motivasi yang penting bagi murid adalah rumusan 

tujuan yang diakui serta diterima baik oleh murid. Untuk menimbulkan gairah belajar, 

murid harus mengetahui serta memahami tujuan yang hendak dicapai. Tujuan itu 

tentunya berguna serta dirasa menguntungkan murid. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan 

daya pendorong yang ada pada diri setiap individu serta motivasi itu dapat menimbulkan 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dikatakan “keseluruhan”,  

karena ada beberapa motif yang digunakan secara bersama-sama menggerakkan murid untuk 

belajar. Motivasi belajar bersifat non-intelektual yang berperan pada semangat belajar. 

Pada kegiatan belajar, motivasi ialah keseluruhan daya penggerak di pada diri murid yang 

menimbulkan, menjamin kelangsungan, serta memberikan arah pada kegiatan belajar 

sehingga tujuan yang terdapat pada subjek belajar dapat dicapai. Motivasi yang ada pada diri 

setiap orang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus pada waktu yang lama, 

tidak pernah berhenti sebelum selesai); 



2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa); 

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah; 

4) Lebih senang bekerja mandiri; 

5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-

ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif); 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya; 

7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini; serta 

8) Senang mencari serta memecahkan masalah. 

Seseorang mempunyai motivasi yang kuat bila memiliki ciri-ciri yang telah 

disebutkan di atas. Ciri-ciri tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan belajar mengajar. 

Hasil yang baik ditunjukkan dari asertaya motivasi yang baik pada belajar. Oleh karena itu, 

untuk mendapatkan prestasi yang baik diperlukan usaha yang tekun serta didasari asertaya 

motivasi. Intensitas motivasi seorang murid akan sangat menentukan tingkat pencapaian 

prestasi belajarnya. 

Keterlibatan anak pada proses belajar mengajar merupakan bagian integral dari 

pembentukan kualitas pribadi serta proses berpikir. Pendidik perlu memahami peranan 

motivasi pada proses pengajaran agar dapat mengetahui tindakan serta bantuan yang tepat 

untuk murid. 

Ibarat sebuah bahan bakar penggerak mesin, motivasi belajar yang memadai akan 

mendorong murid untuk berperilaku aktif untuk berprestasi di kelas. Semua itu diperlukan 

pada proses pengajaran. 

Menurut Sardiman, motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-

intelektual. Motivasi belajar berperan pada menumbuhkan gairah, menimbulkan rasa 



senang serta semangat untuk belajar. Berdasarkan pendapat tersebut, motivasi dibedakan 

menjadi dua, adalah 

1) Motivasi intrinsik, yakni motivasi internal yang berasal dari pada individu 

seseorang, seperti sistem nilai yang dianut, harapan, minat, cita-cita, serta aspek 

lain yang berasal dari pada individu seseorang. 

2) Motivasi ekstrinsik, yakni motivasi eksternal yang berasal dari luar individu 

seseorang, seperti kondisi lingkungan kelas atau sekolah, asertaya imbalan hadiah 

ataupun merasa terancam karena hukuman. (Hamzah Uno) 

Menurut Uno, motivasi belajar adalah dorongan internal serta eksternal pada murid-

murid yang sesertag belajar untuk merubah tingkah laku, biasanya dengan beberapa 

indikator atau unsur yang mendukung serta mempunyai peranan besar pada keberhasilan 

seseorang pada belajar.Ada beberapa indikator motivasi belajar, adalah : 

1) Asertaya hasrat serta keinginan untuk melakukan suatu kegiatan; 

2) Asertaya dorongan serta kebutuhan untuk melakukan kegiatan; 

3) Asertaya harapan serta cita-cita; 

4) Penghargaan serta penghormatan atas diri; 

5) Asertaya lingkungan yang baik;serta 

6) Asertaya kegiatan yang menarik. 

Selain kedua pembahasan dari hakikat motivasi belajar itu sendiri, serta pembahasan 

mengenai hakikat belajar serta hakikat motivasi di atas, dapat digambarkan bahwa motivasi 

belajar merupakan usaha-usaha individu untuk menciptakan kondisi-kondisi belajar 

sehingga ada kemauan untuk melakukan proses pengajaran. Dengan demikian, motivasi 

belajar murid bisa berasal dari dari pada individu murid maupun dari luar individu murid. 



Kedua jenis motivasi tersebut saling berkaitan untuk membentuk sistem motivasi yang 

mendorong murid untuk belajar. 

 Oleh karena itu,  motivasi belajar sangat vital bagi murid. Sama seperti seseorang 

yang menjalani kehidupan sehari-hari, jika tidak ada motivasi maka kehidupan seseorang 

akan hampa. Sebaliknya, jika terdapat motivasi yang kuat pada diri seseorang, maka hal itu 

akan menjadi bahan bakar utama seseorang untuk menjalani kehidupan sampai akhir hayat. 

Begitu juga dengan murid, motivasi diperlukan selama ia menjalani proses belajar. 

 Berdasarka uraian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

adalah daya penggerak atau pendorong yang ada pada individu seseorang baik yang berasal 

dari pada individu maupun dari luar individu seseorang yang dapat menimbulkan kegiatan 

belajar, memberi arah serta menjamin kelangsungan belajar serta berperan pada 

menumbuhkan sikap positif, seperti kegairahan, rasa senang belajar sehingga menambah 

pengetahuan serta keterampilan dengan indikator sebagai berikut : 

1) Asertaya hasrat untuk sukses serta berhasil; 

2) Asertaya dorongan serta kebutuhan pada belajar; 

3) Mempunyai harapan serta cita-cita masa depan; 

4) Asertaya penghargaan pada kelompok; 

5) Pada kegiatan belajar terdapat kegiatan yang menarik; serta 

6) Terdapat lingkungan yang kodusif untuk mendukung murid agar belajar dengan baik. 

Jadi, belajar sangat membutuhkan motivasi karena merupakan kondisi psiklogi berupa 

penggerak serta pendorong untuk melaksanakan kegiatan belajar sehingga murid 

berpartisipasi pada kegiatan belajar. 

 



 

 

 

 

 

Contoh Alat Penilaian Motivasi Belajar Murid Pada Mempelajari IPA di SD 

 
Motivasi Belajar IPA  

 
Nama  :………………………....... 
Kelas  :…………………………… 
Jenis Kelamin :…………………………… 
Sekolah  :…………………………… 
 

Ikutilah Petunjuk dibawah ini: 
1. Jawablah semua pernyataan dengan jelas 
2. Jawab sesuai isi hati nurani sendiri, tanpa dipengaruhi orang lain 
3. Waktu yang disediakan hanya 30 menit 
4. Beri tanda ceklist  (   ) pada jawaban yang sesuai dengan isi hati kamu pada kolom 

yang telah disediakan 
 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
R = Ragu 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
 

5. Adapun jawabanmu tidak akan berpengaruh terhadap nilai mata pelajaranmu. 
Karena jawaban dari pernyataan-pernyataan di bawah tidak ada yang paling benar atau 
tidak ada yang paling salah, serta kamu tidak boleh terpengaruh dengan jawaban 
temanmu. 

6. Selamat mengerjakan! 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pernyataan      

 Saya ingin belajar IPA.      

 Saya berani bertanya jika ada pelajaran 
IPA yang belum saya mengerti. 

     

 Saya rajin belajar IPA supaya pintar 
 

     

 Saya bersemangat setiap ada pelajaran 
IPA. 

     

 Saya senang jika nilai ulangan IPA bagus. 
 

     

 
Saya senang dengan kegiatan IPA selama 
ini. 
 

     

 
Belajar dengan menggunakan gambar 
membuat saya senang . 
 

     

 
Belajar dengan gambar membuat saya 
lebih fokus 
 

     

 
Saya tidak suka jika mengerjakan soal 
IPA. 
 

     

 
Saya malas mempelajari buku-buku IPA 
karena tidak ada kaitannya dengan cita-
cita saya. 
 

     

 Pelajaran IPA susah dimengerti 
. 

     

 
Saya merasa tertekan ketika harus belajar 
IPA. 
 

     



 
Gambar yang berwarna-warni mebuat 
saya senang. 
 

     

 
Bertukar pikiran dengan teman pada 
menyelesaikan soal IPA mengilangkan 
rasa cemas saya terhadap IPA. 

     

 Saya berusaha mendapat nilai matematika 
yang tinggi dikelas. 

     

 
Saya lebih baik diam atau tidak bertanya 
supaya dianggap pintar. 
 

     

 
Saya berusaha mempelajari buku- 
buku IPA selain yang diwajibkan guru 
agar wawasan bertambah. 
 

     

 
Saya yakin dapat menyelesaikan soal IPA 
dengan benar. 
 

     

 
Saya tetap mengerjakan soal IPA 
walaupun sulit. 
 

     

 
Penghargaan dari guru membuat  
saya bersemangat untuk belajar IPA. 
 

     

 Belajar IPA perlu konsentrasi tinggi.      

 
 Saya lebih senang berpikir sendiri 
daripada mempercayai jawaban teman 
walaupun dia lebih  pandai dari saya. 
 

     

 
 Kelak saya ingin menjadi ilmuwan untuk 
menerapkan ilmu yang saya dapat. 
 

     

 Setiap ada PR IPA saya ingin 
menghindarinya. 

     

 Pelajaran IPA tidak memberikan manfaat 
yang banyak bagi saya. 

     

 
Saya jenuh memikirkan pelajaran IPA 
karena materi pelajarannya 
membosankan. 
 

     

 Saya jarang mengerjakan PR IPA. 
 

     

 
Mendapatkan penghargaan pada belajar 
sangat penting untuk saya . 
 

     



 Saya baru belajar IPA kalau disuruh. 
 

     

 
Saya malu memberi pendapat ketika 
berdiskusi kelompok. 
 

     

 Belajar IPA membuat saya ngantuk 
 

     

 Saya tetap belajar IPA walaupun nilai 
ulangan IPA jelek. 

     

 
Saya tidak suka bila mengerjakan soal 
IPA.  
 

     

 
Saya tidak berhenti mengerjakan soal IPA 
sebelum saya mampu menyelesaikannya. 
 

     

 
Jika saya gagal pada belajar saya akan 
lebih banyak membaca buku agar nilai 
saya meningkat. 

     

 
Mampu mengerjakan soal IPA yang sulit 
membuat saya bangga 
 

     

 Saya malu mengungkapkan apa yang 
sebenarnya saya tahu karena takut salah. 

     

 Saya belajar IPA bila akan ujian IPA.      

 
Pembelajaqran IPA dikelas 
membosankan. 
 

     

 
Pelajaran IPA banyak manfaatnya untuk 
saya. 
 

     

 Pelajaran IPA terlalu banyak mencatat.      

 
Saya selalu bertanya ketika saya tidak 
mengerti. 
 

     

 Belajar IPA membuat saya stress      

 
Saya lebih senang belajar dengan teman 
dari pada dengan guru. 
 

     

 
Bila ada soal IPA yang sulit, saya sangat 
malas mencari jawabannya. 
 

     

 Saya malu mengungkapkan apa yang 
sebenarnya saya tahu karena takut salah 

     

 Mampu menyelesaikan soal yang sulit      



membuat saya ingin terus belajar IPA. 

 
Saya terlambat masuk jika ada Pelajaran 
IPA 
 

     

 
Bertukar pikiran dengan teman sebangku 
sangat menyenangkan. 
 

     

 Saya senang Mengerjakan PR IPA.      

 
 
 
 
 
 

 



Bab 18 

Pengelolaan lingkungan kelas 

Manusia serta lingkungan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Keduanya 

mempunyai hubungan timbal balik. Kehadiran manusia di bumi akan selalu berhubungan 

dengan lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial selama manusia 

menjalani kehidupannya. Menurut Wanardi, 1996) jika terjadi keseimbangan antara manusia 

yang menempati bumi dengan kemampuan bumi untuk menopang kehidupan, maka tidak 

akan terjadi kerusakan lingkungan. 

Pengajaran  di Sekolah Dasar memerlukan pemahaman terhadap lingkungan sekitar. 

Karena keharmonisan dengan lingkungan perlu dipelihara sebagai pengetahuan. Kita dapat 

berbicara dengan lingkungan ketika kita melihat dampak lingkungan yang terjadi. Oleh 

karena itu, mempelajari lingkungan harus dijadikan rutinitas tanpa ada batasan waktu. Setiap 

murid perlu sedini mungkin ditanamkan tentang cara berkomunikasi serta berinteraksi secara 

positif  dengan lingkungan. Hal tersebut dianggap penting karena murid Sekolah Dasar 

adalah pewaris masa depan bangsa. Persepsi serta pengetahuan serta keterampilan mereka 

perlu  diperkokoh dengan belajar serta terampil berinteraksi dengan lingkungan.  Pada hal ini, 

bukan hanya imtek yang ditanamkan kepada murid tetapi imtak juga lebih ditanamkan. 

Pengelolaan kelas 

Biasanya pada kegiatan pengajaran, meja serta kursi diatur menghadap ke papan tulis 

sambil dengan posisi berjajar. Berbeda dengan pendekatan pengajaran aktif  serta kreatif 

maka pengaturan posisi duduk murid disesuaikan dengan model pengajaran yang akan 

dilaksmuriserta pada pengajaran, contohnya adalah pola tempat duduk yang berpasangan,

 pola tempat duduk yang berbentuk huruf “U”  akan memudahkan murid untuk 



berinteraksi dengan murid lainnya pada proses pengajaran. Untuk itu, pengajar sebaiknya 

mengatur formasi tempat duduk sesuai  dengan skenario pengajaran yang dirancang sesuai 

dengan perencanaan. Jika digambarkan adalah seperti ini : 

 

Gambar 1 Contoh model tempat duduk 

1. Lingkungan Sekitar sebagai Sarana Pengajaran 

Menurut Somarwoto, 2002) media grafis, tiga dimensi, serta proyeksi 

di pada kelas dapat dimanfaatkan untuk menyajikan fakta, gagasan, kejadian, 

sertaperistiwa pada bentuk tiruan dari kejadian sebenarnya. Hal itu tentu dapat 

membantu proses pengajaran. Sesertagkan untuk di luar kelas dapat dilakukan 

dengan menghadapkan murid pada peristiwa serta keadaan yang sebenarnya 

secara alami, sehinga lebih nyata, faktual, serta keberadaanya dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Djojonegoro (1997) menegaskan bahwa prestasi bukan berasal dari 

genetika namum dari hasil kerja keras, kegigihan, percaya diri, serta sikap 

tidak mudah menyerah. Sikap-sikap tersebut tidak datang begitu saja, 

melainkan dilatih, dibiasakan, serta dibudayakan pada pada lingkungan baik 

dari lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan, serta kehidupan masyarakat.  



mukjizat, melainkan dilatih, dibiasakan, serta dibudayakan pada lingkungan keluarga, 

sekolah, pekerjaan, kehidupan masyarakat.  

Mengapa menyertakan lingkungan dipada pengajaran? Blanchard (2001) menjelaskan 

berdasarkan sebuah hasil penelitiannya yang menunjukan bahwa kemampuan kognitif murid 

sangat berbeda pada setiap sekolah (yang pengajarannya dikelola secara tradisional), kondisi 

ini  tidak membantu murid pada menerapkan pemahamannya, terhadap bagaimana seseorang 

harus belajar serta bagaimana menerapkan sesuatu yang sudah dipelajari pada situasi baru. 

Pengajaran tradisional ini kemudian disebut juga sebagai pengajaran konvensional. 

Pengajaran konvensional yakni pengajaran yang ‘kering’ karena tidak menyertakan 

lingkungan bahkan tidak pula memanfaatkan multimedia yang sebenarnya sudah disediakan 

baik di alam maupun pada media buatan. 

Cara pengajaran konvensional adalah cara mengajar yang banyak menggunakan 

metode ceramah. Metode ceramah yakni metode tradisional, karena sejak dulu metode ini 

sering sekali dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan murid dipada 

pengajaran. 

Murid dapat juga dikatakan pasif apabila kegiatan yang dilakukan adalah duduk, 

mendengar serta mencatat. Selain itu, tidak mudah bagi pengajar atau guru untuk mengetahui 

secara langsung apa saja kesulitan yang dihadapi oleh murid pada belajar karena 

penyampaian materi yang searah. Salah satu kelebihan dari metode tradisional yakni guru 

lebih mudah mengawasi ketertiban murid pada mendengarkan pelajaran, disebabkan mereka 

melakukan kegiatan yang seragam adalah mendengarkan. 

Pengajaran yang sesertag populer saat ini adalah pengajaran kontekstual. Pengajaran 

secara kontekstual adalah proses pembelajar yang sesertag terjadi lalu dihubungkan dengan 

pengalaman yang nyata dipada kehidupan sehari-hari atau pembelajar yang menyertakan 

lingkungan sebagai salah satu sumber belajar.  

Sesungguhnya manusia akan tumbuh, beradaptasi serta berubah melalui 

perkembangan fisik, perkembangan kepribadian, perkembangan sosio emosional serta 

perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif sebagian besar bergantung pada seberapa 

jauh murid berinteraksi dengan lingkungannya. 

Proses pengajaran merupakan proses komunikasi antara guru serta murid. Semula 

guru sebagai komunikator (menyampaikan pesan dengan cara berkomunikasi) serta murid 



sebagai komunikan (menerima pesan komunikasi). Pada saat ini pada proses pengajaran, guru 

sebagai komunikator atau komunikan serta sementara murid sebagai komunikan juga sebagai 

komunikator. Ini sesuai dengan prinsip komunikasi multi arah adalah komunikasi yang terjadi 

antara guru dengan murid, komunikasi multi arah ini terjadi pula antara murid dengan murid 

lain, bahkan  terjadi pula antara murid dengan guru. Dengan komunikasi multi arah tersebut  

akan meninggikan kadar keterlibatan murid pada setiap proses pengajaran. Guru serta murid 

secara bergantian bisa menjadi komunikator, sehingga pada setiap proses pengajaran lebih 

akan lebih variatif.  

 

2.    Teknik Menggunakan Lingkungan 

Ada beberapa cara mempelajari teknik menggunakan lingkungan sebagai media serta 

sumber belajar. Diantaranya : 

A. Cara pertama adalah dengan mensurvey, murid dapat mengunjungi lingkungan 

masyarakat setempat untuk mempelajari proses lingkungan sosial, budaya serta 

kependudukan. Kegiatan belajar dilakukan murid melalui observasi, wawancara 

dengan beberapa penduduk yang dianggap perlu, mempelajari data-data yang 

dianggap perlu, serta sebangainya. Kemudian hasilnya dicatat serta dilaporkan di 

sekolah untuk dibahas bersama lalu disimpulkan oleh guru serta murid untuk 

melengkapi bahan pengajaran. 

B. Cara kedua adalah dengan berkemah. Pada saat berkemah memerlukan waktu yang 

cukup lama, sebab murid harus bisa menghayati bagaimana rasanya kehidupan alam. 

Kemah sangat cocok untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam. Murid dituntut 

merekam apa yang ia alami, rasakan, lihat serta kerjakan selama kemah berlangsung. 

C. Cara ketiga adalah dengan karyawisata. Pada pengertian pendidikan, karyawisata 

adalah kunjungan  murid keluar kelas untuk mempelajari objek-objek tertentu sebagai 

bagian integral dari kegiatan kurikuler di sekolah. Sebelum karyawisata dilakukan 

murid, sebaiknya direncmuriserta objek yang akan dipelajari serta cara 

mempelajarinya serta kapan sebaiknya dipelajari. Objek wisata harus sesuai dengan 

bahan pengajaran serta sebaiknya dilakukan pada akhir semester. Karyawisata yang 

akan diselenggarakan juga harus berkaitan dengan keperluan pengajaran dari berbagai 



bisertag studi serta secara bersama-sama dibimbing oleh guru bisertag studi yang 

bersangkutan. 

D. Cara keempat adalah dengan praktek lapangan. Praktek  lapangan dilakukan oleh 

murid untuk memperoleh keterampilan serta kecakapan yang khusus. Biasanya 

kegiatan ini dilakukan oleh murid dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, 

karena membutuhkan kemampuan yang lebih mendalam. Untuk murid SD biasanya 

dapat dilakukan pada pelajaran IPA, contohnya menanam kecambah serta mengamati 

pertumbuhannya. Dengan demikian praktek lapangan yang berkenaan dengan 

keterampilan tertentu sangat tepat untuk sekolah-sekolah kejuruan. 

E. Cara kelima adalah melalui proyek pelayanan serta pengabdian pada masyarakat. 

Cara ini dilakukan apabila sekolah (guru serta murid secara bersama-sama melakukan 

kegiatan memberikan bantuan kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang 

diperlukan). Proyek pelayanan pada masyarakat mengandung manfaat yang baik bagi 

para  murid maupun masyarakat setempat. Misalnya para murid membantu 

memberikan bantuan pada teman-temannya yang kurang mampu, perbaikan jembatan, 

jalan-jalan, bergotong royong membantu warga sekitar sekolah serta lain-lain. 

F. Cara keenam adalah mengunsertag narasumber. Berbeda dengan cara yang sudah 

dijelaskan sebelumnya, penggunaan narasumber merupakan kebalikannya. Jika pada 

cara sebelumnya kelas dibawa ke masyarakat, pada cara keenam ini adalah 

narasumber, mengunsertag tokoh masyarakat ke sekolah untuk memberikan 

penjelasan mengenai keahliannya di hadapan para murid. Misalnya mengunsertag 

dokter atau mantri kesehatan untuk menjelaskan berbagai penyakit, petugas KB 

(Keluarga Berencana) untuk menjelaskan keluarga kecil, petugas pertanian untuk 

menjelaskan  cara bercocok tanam serta lain-lain. Kriteria narasumber  dilihat dari 

keahlianya pada suatu bisertag tertentu  yang diperlukan bukan jabatannya atau 

kedudukannya. 

Sebelum mengunsertag narasumber dipersiapkan topik apa saja yang akan diminta 

untuk dibahas, siapa yang paling tepat membahasnya, kapan waktunya, bagaimana 

menghubunginya, serta apa yang harus dilakukan  murid pada waktunya.  

Enam cara yang sudah dikemukakan  di atas tidak hanya bermanfaat bagi proses 

belajar  murid, namun lebih dari itu. Enam cara teknik menggunakan lingkungan dapat juga 

digunakan sebagai media kerja sama antara sekolah serta masyarakat. Hubungan sekolah 



serta masyarakat sangatlah penting pada pendidikan agar memperoleh masukan-masukan 

bagi program pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat  serta 

memperkaya lingkungan belajar para  murid di sekolah. 

 

3.    Jenis Lingkungan Belajar 

Dari semua lingkungan masyarakat yang bisa digunakan pada proses pendidikan serta 

pengajaran, secara umum dapat dikatagorikan menjadi tiga macam lingkungan belajar yakni; 

lingkungan sosial, lingkungan alam serta lingkungan buatan.  

Lingkungan sosial yakni  sebagai sumber belajar yang berkenaan dengan interaksi 

manusia pada kehidupan bermasyarakat, seperti; organisasi sosial, adat kebiasaan, mata 

pencaharian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintahan, agama serta 

sistem nilai. 

Lingkungan alam adalah sesuatu yang berkenaan dengan alam yakni seperti keadaan 

geografis, iklim, suhu, musim serta sumber daya alam. Lingkungan alam ini sangat tepat 

untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. 

Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat atau diciptakan untuk 

dimanfaatkan bagi kehidupan manusia, seperti; irigasi, bendungan, petamanan, kebun 

binatang, penghijauan serta pembakit tenaga listrik. Lingkungan buatan oleh sekolah 

dimanfaatkan juga untuk proses belajar mengajar. 

 

4.    Langkah-Langkah Penggunaan Lingkungan sebagai Media Belajar 

Langkah-langkah persiapan bagi guru pada penggunaan lingkungan sebagai media 

belajar diantaranya: 

a. Murid menentukan tujuan belajar yang diharapkan serta berkaitan dengan penggunaan 

lingkungan sebagai sumber belajar.  

b. Menentukan objek yang akan dipelajari serta dikunjungi.  

c. Menentukan cara belajar  murid pada saat kunjungan berlaku 

d. Guru mempersiapkan surat perizinan. 

e. Mempersiapkan teknis yang diperlukan untuk kegiatan belajar. 



Langkah pelaksanaan yakni untuk melakukan kegiatan belajar di tempat tujuan sesuai 

yang sudah direncmuriserta. Kegiatan belajar diawali dengan penjelasan petugas mengenai 

objek yang akan dikunjungi sesuai dengan permintaan yang telah disampaikan sebelumnya. 

Selanjutnya  murid melihat serta mengamati objek yang dipelajari dengan bimbingan petugas. 

Lalu kegiatan diakhiri dengan mengucapkan terima kasih kepada petugas serta pimpinan 

objek tersebut. 

Kegiatan tindak lanjut adalah kegiatan belajar di kelas untuk membahas serta 

mendiskusikan hasil belajar dari lingkungan. Setiap kelompok melaporkan hasil-hasilnya 

untuk dibahas bersama-sama dengan guru. Lalu guru meminta murid untuk membuat  kesan-

kesan yang diperoleh dari kegiatan belajar tersebut. Selanjutnya guru menyimpulkan materi 

yang sudah diperoleh serta dihubungkan dengan materi pengajaran bisertag studinya. 

 

5. Kekuatan serta Kelemahan Memanfaatkan Sumber Belajar Lingkungan Sekitar pada 

Pengajaran 

Kekuatan memanfaatkan lingkungan sekitar  sebagai sumber belajar adalah: 

a. Kegiatan belajar lebih menarik serta tidak membosankan  murid, sehingga motivasi 

belajar murid akan lebih tinggi. 

b. Hakikat akan lebih berarti sebab  murid dihadapkan pada keadaan alam yang benar-benar 

nyata. 

c. Bahan-bahan yang dipelajari menjadi lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat. 

d. Kegiatan belajar lebih konprehensif,  lebih aktif, lebih kreatif serta menyenangkan. 

e. Sumber belajar menjadi lebih kaya serta lebih banyak, sebab lingkungan yang dapat 

dipelajari bisa beraneka ragam. 

f. Murid dapat memahami serta menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di 

lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang cinta terhadap lingkungan. 

6.  Kelemahan yang sering terjadi pada pelaksanaan berkisar pada teknis pengaturan 

waktu serta kegiatan belajar, misalnya: 

a. Kegiatan belajar kurang dipersiapkan. Pada waktu  murid dibawa ke tempat tujuan murid 

menjadi tidak serius atau dengan kata lain tidak melakukan kegiatan belajar yang 

diharapkan sehingga ada kesan main-main. 



b. Ada kesan dari guru serta  murid kegiatan mempelajari lingkungan memerlukan waktu 

yang cukup lama, sehingga dapat menyita waktu belajar di kelas. 

c. Sempitnya pansertagan guru bahwa kegiatan belajar hanya terjadi di pada kelas. Ia lupa 

bahwa tugas belajar murid dapat dilakukan di luar jam pelajaran serta di luar kelas, baik 

secara individu ataupun kelompok. 

Dari serangkaian uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka pada bab ini 

akan diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1) Lingkungan sekitar adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi murid melalui keseluruhan 

fenomena (peristiwa, situasi, atau kondisi) fisik atau sosial yang mempengaruhi 

perkembangan murid tinggal serta dapat merasakan maupun melihat peristiwa, situasi, 

atau kondisi sekitarnya. 

 

2) Pada hakikatnya pengajaran di sekolah dasar banyak membekali murid dengan 

pengetahuan sosial yang berguna pada menjalankan kehidupannya kelak di masyarakat. 

Selain itu membekali murid dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis serta 

menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi pada kehidupan 

bermasyarakat. Memilki kemampuan berkomunikasi dengan warga masyarakat serta 

berbagai bisertag keilmuan serta bisertag keahlian. Serta membekali murid dengan 

kesadaran, sikap mental yang positif serta keterampilan terhadap pemanfaatan 

lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut. 

 
3) Pemanfaatan sumber belajar terhadap lingkungan sekitar pada beberapa mata pelajaran 

tertentu dapat dilakukan dengan cara, survei, berkemah, karyawisata, praktek lapangan, 

proyek pelayanan maupun pengabdian pada masyarakat,  serta mengunsertag nara 

sumber.  

 
 

4) Kelebihan yang akan didapatkan pada pemanfaatan sumber belajar lingkungan sekitar 

pada  pengajaran di sekolah dasar adalah kegiatan belajar lebih menarik serta tidak 

membosankan  murid, sehingga motivasi belajar murid akan lebih tinggi, proses 

pengajaran  akan lebih berarti sebab  murid dihadapkan pada keadaan alam yang nyata. 

Selain itu bahan-bahan yang dipelajari lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat 



dikarenakan sumber belajar lebih banyak serta lebih kaya, sebab yang dapat dipelajari 

dari lingkungan sangat beraneka ragam.  

Namun selain dari kelebihan yang dimilikinya ada pula kekurangannya diantaranya 

kegiatan belajar kurang dipersiapkan pada waktu  murid dibawa ke tempat tujuan atau 

dengan kata lain tidak melakukan kegiatan belajar yang diharapkan sehingga ada kesan 

main-main atau menjadi kurang efektif. Selain itu kegiatan mempelajari melalui 

lingkungan ada kesan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga menghabiskan 

ataupun menyita waktu belajar dipada kelas. Serta sempitnya pansertagan guru bahwa 

kegiatan belajar hanya terjadi di pada kelas. Ia lupa bahwa tugas belajar murid dapat 

dilakukan di luar jam pelajaran baik secara individu atau kelompok. 

Lingkungan belajar tidak terbatas pada lingkungan fisik saja. Atmosfer yang 

dibangun juga merupakan faktor lingkungan yang sangat berpengaruh cukup besar 

terhadap suasana pengajaran. Suasana kelas merupakan pencerminan gaya manajemen 

kelas yang diterapkan guru. 

Gaya manejemen yang permisif yakni membiarkan murid melalukan apapun 

yang diinginkan tanpa ada kontrol yang kuat, serta menjadi tidak ada dukungan untuk 

mengembangkan keterampilan belajar. Akibatnya secara akademis murid menjadi 

kurang menguasai serta mempunyai kontrol diri yang lemah. 

Gaya manejemen kelas yang otoritarian menekankan pada ‘ketertiban’, suasana 

yang kaku serta jalinan komunikasi yang buruk. Relasi guru-murid seperti halnya 

penguasa-rakyat, atasan-bawahan. Jika dipada kelas seperti ini murid-murid tidak akan 

berkembang kemampuan berpikir kreatifnya karena selalu dibatasi. Murid-murid 

cenderung menjadi pasif serta tidak percaya diri. Kemampuan berkomunikasi serta 

mengekspresikan diri juga menjadi kurang berkembang. 

Gaya manajemen kelas yang lebih baik adalah gaya otoritatif. Pada gaya ini, 

murid memperoleh kebebasan tetapi masih ada kontrol-kontrol yang sifatnya tidak 

membatasi. Guru membuat aturan ataupun prosedur berdasarkan masukan dari murid, 

serta memberi penjelasan yang logis tentang  kenapa peraturan tersebut dibuat. 

Suasana kelas dibuat sedemikian nyaman, dimana murid terbebas dari perasaan 

tertekan, cemas, takut, serta sekaligus penuh dengan tantangan. Kenyamanan dibangun 

oleh asertaya penerimaan serta perasaan dipahami oleh orang lain. Dipada hal ini, guru 



memberi telaserta bagaimana menerima orang lain dengan apa asertaya, serta 

menunjukkan empati serta juga simpati kepada orang lain.  

Penerimaan, empati serta juga simpati melahirkan rasa percaya diri serta menumbuhkan 

kepercayaan pada orang lain. Selanjutnya, hal ini akan mengangkat harga diri sang 

murid sehingga bisa mengaktualisasikan kemampuannya dengan lebih baik. Ini adalah 

modal yang sangat berharga bagi kemajuan pengajaran serta perkembangan kepribadian.  

 

 

 

            Selain dari sikap yang ditunjukkan warga kelas maupun seluruh warga yang berada di 

sekolah, lingkungan yang kondusif juga memerlukan aturan, prosedur, kebijakan, serta 

kesepakatan sebagai pagar yang melindungi dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.  

            Ada perbedaan antara aturan, prosedur, kebijakan, serta kesepakatan. Kesepakatan 

merupakan usaha-usaha untuk mendukung pengajaran yang lancar. Misalnya, mendengarkan 

ketika ada yang sesertag berbicara. Kebijakan adalah tindakan yang diambil pada situasi 

tertentu, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Misalnya, asertaya penambahan hari untuk 

mengerjakan proyek atau pekerjaan rumah (PR) bagi murid yang tidak masuk karena sakit, 

sejumlah hari dia sakit. 



           Prosedur menekankan tindakan serta apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh murid. 

Prosedur memberi pedoman langkah-langkah apa yang harus dilakukan murid untuk 

kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya, berdoa sebelum pelajaran dimulai. Prosedur 

menghasilkan kestabilan, kendali, serta struktur. Sesertagkan peraturan dilengkapi dengan 

konsekunsi yang jelas jika terjadi pelanggaran. Konsekuensi tersebut merupakan konsekuensi 

logis yang masuk akal, tidak menyakiti fisik, serta tidak ada unsur yang bermaksud untuk 

mempermalukan sang murid. 

           Fungsi aturan, prosedur, kebijakan, serta kesepakatan bukanlah untuk membatasi, 

tetapi memberikan kepastian serta struktur yang terarah. Murid akan merasa aman bila ia 

mengetahui di pada koridor mana ia boleh beraktivitas. 

           Supaya menjadi lebih efektif, murid perlu tahu secara jelas apa itu peraturan, prosedur, 

kebijakan, serta kesepakatan yang berlaku. Akan lebih baik kalau murid dilibatkan pada 

pembuatannya. Rasa tanggung jawab akan lebih besar jika murid terlibat. 

         Suatu organisasi pasti tumbuh pada lingkungan kerja tertentu. Lingkungan kerja pada 

dasarnya dibagi menjadi dua, adalah lingkungan fisik yang berupa berbagai sarana serta 

prasarana untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi serta lingkungan non fisik berupa 

basic value atau nilai dasar yang dikembangkan pada suatu organisasi. Lingkungan kedua ini 

biasa disebut juga sebagai budaya organisasi.  

a. Lingkungan fisik 

b. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tertib, optimisme serta harapan yang tinggi 

dari seluruh warga sekolah, kesehatan sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang terpusat 

pada murid (student-centered activities) merupakan iklim yang dapat membangkitkan 

nafsu, gairah serta semangat belajar pada murid. Iklim belajar yang kondusif 

merupakan tulang punggung serta faktor pendorong yang dapat memberikan daya 

tarik tersendiri bagi proses belajar, sebaliknya iklim belajar yang kurang 

menyenangkan akan menimbulkan rasa kejenuhan serta rasa bosan. Pada akhirnya 

akan menghambat semangat murid serta motivasi murid pada belajar. 

 



 
 

 

 
 



         Iklim belajar yang kondusif harus ditunjang juga oleh berbagai fasilitas belajar yang 

menyenangkan seperti: sarana, laboratorium, pengaturan lingkungan, penampilan serta sikap 

guru, lalu hubungan yang harmonis antara murid dengan guru serta antara para murid itu 

sendiri, serta penataan organisasi serta bahan pengajaran secara tepat sesuai dengan 

kemampuan serta perkembangan murid. Iklim belajar yang menyenangkan akan    

membangkitkan semangat serta menumbuhkan aktifitas serta kreativitas murid. 

 

 
 

                  Karena pengembangan KTSP menggunakan pendekatan kompetensi, serta 

berlandaskan aktivitas serta kemampuan berfikir murid (student activity and thinking skill), 

pengembangan KTSP sangat memerlukan ruangan yang fleksibel, serta mudah disesuaikan 

dengan kebutuhan-kebutuhan murid. Luas ruangan dengan jumlah murid juga perlu 

diperhatikan, bila pengajaran dilakukan diruangan yang tertutup. Sesertag ditempat terbuka 

perlu diperhatikan gangguan-gangguan yang datang dari lingkungan sekitar. Sarana serta 

media pengajaran juga perlu diatur serta ditata sedemikian rupa, demikian halnya dengan 

penerangan jangan sampai mengganggu pansertagan murid. 

           Pada pengajaran PAI, tersedianya sarana prasarana yang mewadahi mutlak diperlukan 

mengingat nilai-nilai agama bukanlah rentetan dari bahan ajar yang harus dihafal oleh murid, 

tetapi lebih dari itu harus menjadi jiwa, sikap serta perilaku murid sehari-hari. Dengan kata 



lain, nilai-nilai agama yang diajarkan harus dipraktikkan pada tindakan nyata yang pada 

akhirnya membentuk satu budaya adalah budaya religius sekolah. 

 
 

b. Lingkungan Nonfisik 

          Jika ada program organisasi yang mengalami hambatan biasanya yang dijadikan 

kambing hitam adalah budaya. Dikatakan nilai-nilai yang menjadi muatan pada program 

belum membudaya. Atau budaya kerja pegawai (mental) yang ada dianggap sulit berubah. 

Jika ada nilai-nilai baru yang penerapannya memerlukan perubahan serta perubahan itu oleh 

penguasa dianggap dapat merugikan kepentingannya, maka yang dijadikan dasar penolakan 

terhadap nilai baru itu adalah budaya, serta lain sebagainya.  

            Demikian halnya, pada suatu lembaga pendidikan, masih banyak program yang belum  

terlaksana dengan baik karena belum ada unsur budaya yang kondusif. Cita-cita lembaga 

pendidikan untuk mewujudkan civitasnya sebagai masyarakat pembaca (learning society) 

kurang berhasil karena belum asertaya budaya yang gemar membaca di kalangan sivitasnya. 

Melalui budaya organisasi, pembagai perbedaan individu dapat diramu pada satu identitas 

yang sama. Untuk menumbuhkannya, setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan, adalah: 

1) Jealous- Limiting Mentality 

Budaya jeles (cemburu, tertutup, selalu berburuk sangka) adalah sikap mental yang harus 

dieliminir pada mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif. Budaya ini diwarnai sikap 

kecurigaan terhadap orang lain. Mereka yang miliki budaya ini menganggap orang lain itu 

sebagai saingan yang hanya memperkecil peluang pada pekerjaan. 

Pada dunia pendidikan, sikap ini nampak pada tertutupnya proses transfer of knowledge and 

information. Kesempatan untuk naik jabatan misalnya, dipansertag satu hal yang tidak perlu 



diketahui oleh pegawai lain karena dapat mengancam posisinya. Bagi pemimpin, semua ide 

harus selalu di-iya-kan bawahannya. 

2) Generous-Growing Mentality 

            Generous diartikan dengan budaya terbuka, kebersamaan, selalu membutuhkan orang 

lain. Mereka sadar bahwa organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang satu sama lain 

harus saling membantu serta saling percaya. Budaya ini mendorong setiap pegawai untuk 

selalu bahagia pada bekerja serta selalu melihat keberhasilan orang lain yang menjadikan itu 

sebagai suatu kebahagiaan serta kegagalan orang lain yang menjadikan itu sebagai  suatu 

kesedian. 

           Pada dunia pendidikan, budaya ini harus dikembangkan untuk mengingat nilai 

kebersamaan, saling menolong, saling berbagi, serta saling percaya. Hal-hal tersebut adalah 

nilai-nilai dasar yang senantisa dikembangkan. prestasi serta merupakan hal yang penting, 

tetapi ada juga nilai-nilai tersebut yang harus selalu dikedepankan. 

           Pada pengembangan KTSP, ada satu nilai atau sikap yang harus dimiliki oleh semua 

komponen pendidikan adalah disiplin diri yang tinggi. Pada proses pengajaran, guru memang 

harus mampu membina disiplin murid, terutama disiplin diri (self-discipline). Guru harus 

mampu membantu murid mengembangkan pola perilakunya serta melaksmuriserta aturan 

sebagai alat untuk menegakkan kedisiplinan. Pembinaan disiplin perlu dimulai dengan 

prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yakni sikap demokratis sehingga 

peraturan disiplin perlu berpedoman pada hal tersebut, adalah dari, oleh serta untuk murid, 

sesertagkan guru tut wuri handayani. 

Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan pada membina disiplin di sekolah, adalah. 

1) Konsep diri (self-concept), strategi ini menekankan bahwa konsep-konsep diri masing-

masing individu merupakan faktor yang penting dari setiap perilaku. Untuk menumbuhkan 

konsep diri, guru sangat disarankan untuk bersikap empatik, menerima, hangat, serta terbuka 

sehingga murid dapat mengeksplorasikan pikiran serta perasaannya pada memecahkan suatu 

masalah. 

2) Keterampilan berkomunikasi (communication skills), guru harus memiliki keterampilan 

komunikasi yang efektif agar mampu menerima semua perasaan serta mendorong timbulnya 

kepatuhan murid. 

3) Klarifikasi nilai (values clarification), staregi ini dilakukan untuk membantu murid pada 

menjawab pertanyaannya sendiri tentang nilai-nilai yang sudah dia terima serta membentuk 

sistem penilainya sendiri. 



4) Analisis transaksional (transactional analysis), disarankan agar guru dapat belajar sebagai 

orang dewasa, terutama apabila berhadapan dengan murid yang menghadapi masalah. 

5) Konsekuensi-konsekuensi logis serta alami (natural and logical consequences), perilaku-

perilaku yang salah terjadi karena murid telah mengembangkan suatu kepercayaan yang salah 

terhadap dirinya. Hal ini mendorong munculnya perilaku-perilaku yang salah. Untuk itu guru 

disarankan:  

a) menunjukkan secara tepat tujuan perilaku yang salah, sehingga membantu murid pada 

mengatasi perilakunya, serta 

b) memanfaatkan akibat-akibat logis serta alami dari perilaku yang salah. 

6) Terapi realitas (reality therapy), sekolah harus berupaya mengurangi kegagalan serta 

meningkatkan keterlibatan. Pada hal ini guru harus bersikap positif serta bertanggung jawab. 

7) Disiplin yang terintegrasi (assertive discipline), metode ini menekankan pengendalian 

penuh oleh guru untuk mengembangkan serta mempertahankan peraturan. Prinsip-prinsip 

modifikasi perilaku yang sistematik diimplikasikan dipada kelas, termasuk pemanfaatan 

papan tulis untuk menuliskan nama-nama murid yang berperilaku menyimpang. 

Berkaitan dengan hal di atas, maka iklim belajar yang kondusif antara lain dapat 

dikembangkan melalui berbagai layanan serta kegiatan sebagai berikut: 

1.) Menyediakan pilihan bagi murid yang lambat maupun cepat pada melakukan 

tugas pengajaran. Pilihan serta pelayanan individual bagi murid, terutama bagi 

mereka yang lambat pada belajar akan membangkitkan nafsu serta semangat 

belajar, sehingga membuat mereka betah belajar di sekolah. 

 

2.) Memberikan pengajaran remedial untuk para murid yang kurang berprestasi, atau 

berprestasi rendah. Pada sistem pengajaran klasikal, sebagian murid akan sulit 

untuk mengikuti pengajaran secara optimal, serta menuntut peran ekstra guru 

untuk memberikan pengajaran remedial. 

 

3.) Mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, serta aman bagi 

perkembangan potensi seluruh murid secara optimal. Termasuk pada hal ini, yakni 

menyediakan bahan pengajaran secara menarik serta menantang bagi murid, serta 

pengelolaan kelas yang tepat, efektif, serta efisien. 

 



4.) Menciptakan kerjasama saling menghargai, baik antara murid maupun antara 

murid dengan guru serta pengelola pengajaran lain. Hal ini mengandung implikasi 

bahwa setiap murid selalu memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

mengemukakan pansertagannya tanpa ada rasa takut mendapatkan sangsi atau 

dipermalukan. 

 

5.) Melibatkan murid pada proses perencanaan belajar serta pengajaran. Pada hal ini, 

guru harus mampu memposisikan diri sebagai pembimbing serta manusia sebagai 

sumber. Sekali-kali, cobalah untuk melibatkan murid pada proses perencanaan 

pengajaran, agar mereka merasa bertanggung jawab terhadap pengajaran yang 

dilaksmuriserta. 

 

6.) Mengembangkan suatu proses pengajaran sebagai tanggung jawab bersama antara 

murid serta guru, sehingga guru menjadi lebih banyak bertindak sebagai fasilisator 

serta sebagai sumber belajar.  

 

7.) Mengembangkan sisitem evaluasi belajar serta pengajaran yang menekankan pada 

evaluasi diri sendiri (self evaluation). Pada hal ini, guru sebagai fasilisator harus 

mampu membantu murid untuk menilai bagaimana mereka memperoleh kemajuan 

dipada proses belajar yang sudah dilaluinya. 

 

Menurut Mulyasa, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para guru pada menciptakan iklim 

belajar yang kondusif antara lain: 

1) Mempelajari pengalaman murid di sekolah melalui catatan kumulatif. 

2) Mempelajari nama-nama murid secara langsung, misalnya melalui daftar hadir di 

kelas. 

 

3) Mempertimbangkan lingkungan murid dengan lingkungan pengajaran murid. 

4) Memberikan tugas yang mudah dipahami, jelas serta tidak merumitkan murid  . 



5) Mempersiapkan kegiatan keseharian agar upaya pengajaran sesuai dengan yang 

direncmuriserta serta tidak banyak terjadi penyimpangan. 

6) Bergairah serta bersemangat pada proses pengajaran, agar layak dijadikan telaserta 

oleh murid. 

7) Berbuat sesuatu yang inovatif serta bervariasi, tidak  monoton sehingga membantu 

menjaga disiplin serta gairah belajar murid. 

8) Menyesuaikan argumentasi dengan kemampuan murid, jangan memaksakan murid 

harus sesuai dengan pemahaman guru atau mengukur kemampuan murid dari 

kemampuan gurunya. 

9) Membuat peraturan yang jelas serta tegas serta dapat dipertanggungjawabkan 

sehingga dapat dilaksmuriserta dengan sebaik-baiknya oleh murid serta 

lingkungannya. Dengan pelayanan tersebut, diharapkan akan tercipta proses 

pengajaran yang nyaman, aman, tenang serta menyenangkan (joyfull teaching and 

learning), yang mampu menumbuhkan serta menjaga semangat, gairah, serta nafsu 

belajar murid, sehingga murid dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. 

 

Bila guru dapat menerapakan berbagai strategi pengajaran yang kondusif diatas 

terutama guru agama, maka proses pengajaran akan berjalan secara sangkil serta 

mangkus atau efektif serta efisien. 

          Dengan demikian, anggapan atau bayangan  murid terhadap pelajaran agama yang 

terkesan menakutkmuriserta berubah menjadi salah satu pelajaran yang digemari. 

  

          Suasana belajar yang kondusif - Belajar merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan  

lingkungan serta suasana khusus. Hal ini mempunyai tujuan supaya prestasi belajar murid 

dapat dicapai semaksimal mungkin.  Di rumah maupun di sekolah, murid akan dapat belajar 

dengan baik apabila pada suasana yang kondusif. 

        Suasana serta lingkungan khusus yang kondussif yang dimaksud disini adalah kondisi  

lingkungan belajar nyaman serta menyenangkan.  Nyaman pada hal ini jauh dari gangguan 

suara atau kebisingan serta bunyi yang mengggangu konsentrasi belajar pada murid.  

Menyenangkan berarti suasana pengajaran yang gembira serta membuat antusias para murid. 

Proses pengajaran harus tidak boleh menekankan murid untuk mencapai target tertentu.  



        Suasana serta lingkungan yang nyaman dpat membuat murid memusatkan perhatian 

serta konsentrasinya terhadap materi ayng sesertag diajarkan. Sebaliknya, suasana belajar 

yang tidak nyaman serta membosankan akan membuat kosentrasi belajar murid buyar. Tentu 

saja para murid tidak mungkin dapat mengoptimalkan proses belajarnya serta tidak mungkin 

mendapatkan hasil sesuai harapan pengajar dengan kata lain proses pengajaran akan sia – sia.  

 

Ada 2 faktor penentu tercipta atau tidaknya suasana belajar yang kondusif. 

 

1. Suasana pada kelas. 

       Guru merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas kenyamanan suasan di pada 

kelas. Metode atau strategi pengajaran yang diterapkan oleh pengajar dalm mengajarkan para 

murid sangat berpengaruh terhadap konsentrasi murid. Kemudian bagaimana guru menguasai 

situasi belajar murid? Guru tidak hanya perlu menguasai materi pelajaran, namun yang lebih 

penting ialah mampu menguasai dinamika serta situasi para murid dengan awatak serta sifat 

yang berbeda. Jika  guru tidak mampu menguasai dinamika serta suituasi  kelas, suasana 

kelas akan gaduh serta ribut oleh sikap serta perbuatan murid yang beraneka ragam. 

 

2. Lingkungan di sekitar kelas atau sekolah 

      Suasana belajar yang kondusif akan tercipta apabila didukung lingkungan yang nyaman 

serta tentram di sekitar kelas atau sekolah. Lokasi sekolah yang berada terlalu dekat dengan 

keramaian, seperti: stasiun, pasar, pinggiran jalan raya atau pabrik cenderung mengganggu 

konsentrasi murid pada belajar. Tidak hanya persoalan bunyi, bau tak sedap pun dapat 

mengganggu konsentrasi murid pada belajar. Sekolah yang berada terlalu dekat dengan areal 

peternakan atau perkebunan karet misalnya, akan membuat suasana belajar menjadi tidak 

kondusif karena merasa tidak nyaman dengan indera penciuman. 

Jadi, suasana belajar yang kondusif akan tercipta apabila suasana di ruang kelas serta di 

lingkungan sekitarnya mendukung terlaksananya proses belajar murid yang tentunya nyaman 

bagi para murid. Proses belajar yang kondusif akan menghantarkan murid pada hasil belajar 

yang optimal serta tentunya tidak sia – sia. 



 

Djamarah, Syaiful Bahri (2002) menyebutkan bahwa untuk mereduksi permasalahan atau 

gangguan pada pengelolaan kelas manajemen kelas guru dapat dipergunakan beberapa 

prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Beberapa prinsip pengelolaan kelas itu ialah sebagai 

berikut: 

1. Kehangatan serta Antusiasme 

2. Tantangan  

3. Variasi 

4. Luwes 

5. Penekanan pada hal-hal positif 

6. Penanaman disiplin 

                 Baiklah, untuk lebih jelasnya apa saja yang dimaksud sebagai prinsip-prinsip di 

atas, marilah kita baca uraiannya berikut ini: 

Kehangatan serta Antusiasme 

Bagaimana rasanya jika suatu ketika anda bertemu dengan seseorang ang begitu hangat pada 

berkominikasi? Ia tersenyum, dengan wajahnya yang manis (tidak masam) berbicara kepada 

anda. Perkataannya lembut serta menenangkan, atau paling tidak ia selalu berkata-kata sopan 

serta menunjukan bagaimana ia menghargai anda sebagai lawan bicara. Pasti menyenangkan 

bukan? Nah, demikian juga halnya dengan para pserta didik. Pada melaksmuriserta 

pengelolaan kelas (manajemen kelas), setiap guru yang berkomunikasi dengan murid-

muridnya haruslah menunjukkan kehangatan. Walapun kesan kehangatan ini sifatnya implisit 

(tidak diungkapkan secara langsung dengan kata-kata), akan tetapi bagaimana guru bertutur 

serta bersikap kepada muridnya akan memberikan kesan tertentu bagi mereka serta akan 

membuat mereka nyaman pada proses pengajaran. Guru juga selain menunjukkan sifat hangat 

bersahabat, juga harus menunjukkan antusiasme. Antusiasme dapat terpancar dari cara anda 

bergerak, bagaimana raut wajah anda, serta kata-kata yang terlontar dari mulut anda. 

Tunjukkanlah bahwa anda selalu antusias pada menjalankan profesi sebagai seorang gur 

selama proses pengajaran belangsung di kelas, bahkan saat bertemu murid di luar jam 

pelajaran (di luar kelas). 



 

Tantangan 

Kata-kata, tindakan, cara kerja, bahan-bahan, atau apapun yang anda gunakan di kelas pada 

rangka proses pengajaran haruslah bersifat menantang. Guru dapat membuat mereka (murid) 

tertantang dengan cara-cara yang kreatif yang selalu hadir dengan sesuatu yang baru atau 

inovatif yang sifatnya tidak terlalu mudah (tidak menantang) atau tidak terlalu sulit (karena 

dapat membuat murid frustasi serta merasa tidak mampu). Penting bagi guru untuk dapat 

melaksmuriserta prinsip ini, adalah dengan mengetahui kemampuan atau pengetahuan awal 

yang telah dimiliki oleh para murid (prior knowledge) sehingga guru dapat merancang tugas 

belajar yang tingkatnya berada sedikit di atas kemampuan awal tersebut. Jika guru selalu 

mengajar dengan penuh tantangan kepada murid-muridnya, maka pengelolaan atau 

manajemen kelas akan lebih mudah dilakukan. Perilaku-perilaku yang menyimpang dari 

kegiatan pengajaran yang telah dipersiapkan oleh guru akan dapat direduksi atau bahkan 

tidak akan muncul sama sekali. Tantangan belajar yang baik akan memicu munculnya rasa 

ingin tahu murid sehingga mereka akan berusaha secara aktif terlibat pada proses belajar 

mengajar yang dilakukan di kelas. 

 

Variasi 

Variasi yang harus dilakukan guru pada proses pengajaran di kelasnya adalah hal yang 

mutlak. Jika guru ingin sukses mengelola pengajaran murid, maka variasi pengajaran 

merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat dianggap remeh. Melakukan variasi 

pada hal-hal seperti strategi pengajaran, metode mengajar, setting pengajaran, materi serta 

bahan ajar, atau apapun pada pengajaran akan membuat murid merasa selalu ada hal yang 

baru pada proses pengajaran guru tersebut. Mereka akan terhindar dari kebosanan bahkan 

akan menanti-nantikan kehadiran serta pengajaran bersama guru yang bersangkutan. Murid 

akan senang karena ada saja hal-hal baru yang akan di dapatkan dari guru, baik itu 

pengalaman belajar yang bermakna maupun pengetahuan serta keterampilan. 

Luwes 

Begitu dinamisnya sebuah kelas dengan beragam murid yang ada di dalamnya, membuat 

guru harus luwes pada melakukan pengelolaan kelas (manajemen kelas). Tidak dapat 

dihindari, pengajaran dari waktu ke waktu membutuhkan guru yang responsif serta cepat 

tanggap terhadap situasi-situasi yang terbentuk. Guru harus luwes pada menentukan serta 



memilih tindakan – tindakan alternative pada mengelola kelasnya agar proses pembelejaran 

tetap berjalan kondusif. 

 

Penekanan pada hal-hal positif 

Pengajaran yang dilakukan oleh guru tentunya diperuntukkan juga guna menanamkan nilai-

nilai atau hal-hal yang bersifat positif. Guru yang dapat menghindarkan murid dari pemusatan 

perhatian pada hal-hal yang negatif. Contoh konkret dari prinsip penekanan pada hal-hal 

positif misalnya penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku murid yang positif 

daripada memarahi tingkah laku yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan 

pemberian penguatan yang positif serta kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang 

dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. 

 

Penanaman disiplin 

            Salah satu bagian terpenting dari manajemen kelas atau pengelolaan kelas 

adalah penanaman disiplin. Setiap murid harus belajar disiplin. Disiplin di sini bukan 

bermakna kekerasan, tetapi disiplin yang berlandaskan pada kesadaran diri murid itu 

sendiri bahwa belajar disiplin itu penting. Cara termudah menanamkan kedisplinan 

kepada murid adalah dengan menjadi telaserta bagi murid. Guru dapat menunjukkan 

secara tidak langsung bagaimana mengendalikan diri serta melaksmuriserta sebuah 

tanggung jawab. Seorang guru tidak akan berhasil mengelola kelasnya untuk berdisiplin 

jika ia sendiri terlihat tidak disiplin di mata murid. 

 

Dari serangkaian uraian yang dibahas pada bab sebelumnya maka pada bab ini akan 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Lingkungan sekitar adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi  murid melalui keseluruhan 

fenomena (peristiwa, situasi, atau kondisi) fisik atau sosial yang mempengaruhi 

perkembangan murid tinggal serta dapat merasakan serta melihat peristiwa, situasi, atau 

kondisi sekitarnya. 

 



Pada hakikatnya pengajaran di sekolah dasar membekali murid dengan pengetahuan sosial 

yang berguna pada kehidupannya kelak di masyarakat. Selain itu membekali murid dengan 

kemampuan mengidentifikasi, menganalisis serta menyusun alternatif pemecahan masalah 

sosial yang terjadi pada kehidupan di masyarakat, memilki kemampuan berkomunikasi 

dengan warga masyarakat serta berbagai bisertag keilmuan serta bisertag keahlian. Serta 

membekali murid dengan kesadaran, sikap mental yang positif serta keterampilan terhadap 

pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut. 

Pemanfaatan sumber belajar lingkungan sekitar pada beberapa mata pelajaran tertentu dapat 

dilakukan dengan cara, survei, berkemah, karyawisata, praktek lapangan, proyek pelayanan 

serta pengabdian pada masyarakat,  serta mengunsertag nara sumber.  

Kelebihan yang didapat pada pemanfaatan sumber belajar lingkungan sekitar pada  

pengajaran di sekolah dasar adalah kegiatan belajar lebih menarik serta tidak membosankan  

murid, sehingga motivasi belajar  murid akan lebih tinggi, proses pengajaran  akan lebih 

berarti sebab  murid dihadapkan pada keadaan alam yang nyata selain itu bahan-bahan yang 

dipelajari lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat dikarenakan sumber belajar lebih 

kaya sebab yang dapat dipelajari dari lingkungan sangat beraneka ragam. Namun selain dari 

kelebihan yang dimilkinya ada pula kekurangannya diantaranya kegiatan belajar kurang 

dipersiapkan pada waktu  murid dibawa ke tujuan atau dengan kata lain tidak melakukan 

kegiatan belajar yang diharapkan sehingga ada kesan main-main. Selain itu kegiatan 

mempelajari melalui lingkungan ada kesan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga 

menghabiskan waktu belajar di kelas. Serta sempitnya pansertagan guru bahwa kegiatan 

belajar hanya terjadi di pada kelas. Ia lupa bahwa tugas belajar murid dapat dilakukan di luar 

jam pelajaran baik secara individu atau kelompok. 
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Pengajaran Remedial serta Pengayaan 
 
Kegiatan remedial serta pengayaan adalah tindak lanjut guru pada proses serta  hasil 

belajar murid. Proses serta hasil belajar dapat berupa kesulitan penguasaan muridt erhadap 

satu atau lebih kemampuan dasar, serta tidak bersifat permanen. Jika pada kemampuan Inti 

pengetahuan serta keterampilan, murid belum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan 

prosedur yang benar serta hasil yang baik, maka murid tersebut  tidak diperkenankan 

mengerjakan pekerjaan berikutnya (Ibrahim Bafadal, 2013)..  

Sebaliknya, mungkin saja kemampuan dasar tersebut terlalu mudah bagi  murid, 

serta juga tidak bersifat permanen. Untuk itu setiap setelah melaukan ujian atau 

mengerjakan tugas, hasil kerja murid harus dinilai serta ditentukan, apakah mereka perlu 

remedial, pengayaan, atau tidak perlu perlakuan khusus. 

Menurut Bafadal (2010) ketuntasan belajar harus mengakomodir perbedaan 

individual murid. Karena asumsi yang digunakan pada belajar tuntas adalah murid dapat 

belajar apapun, hanya waktu untuk pemahaman yang dibutuhkan yang berbeda. Murid yang 

belajar lambat perlu waktu lebih lama untuk memahami materi yang sama, dibandingkan 

murid pada umumnya. Untuk murid yang lamban, diperlukan langkah-langkah serta 

pemberian materi serta penanganan yang berbeda dengan murid yang cepat. 

Program remedial serta pengayaan dimaksudkan  untuk membantu guru 

memberikan penanganan bagi peserta  didik yang memiliki kesulitan pada belajar pada 

umumnya, tidak terbatas hanya pada satu atau dua Kemampuan dasar tetapi untuk selama 

bersekolah. Penanganannya memerlukan peran guru sebagai konselor, konselor sekolah, ahli 

psikologi, bahkan dokter serta ahli lainnya. 

 

I. Pengertian Kegiatan Remedial 

Altifitas remedial adalah program pengajaran yang diberikan kepada murid yang belum 

mencapai kompentensi minimalnya pada satu kemampuan dasar tertentu. 



Metode yang digunakan dapat bervariasi sesuai dengan sifat, jenis, serta latar belakang 

kesulitan belajar yang dialami murid, serta tujuan pengajarannya pun harus dirumuskan 

sesuai dengan kesulitan yang dialami murid tersebut. 

Pada program pengajaran remedial, media belajar harus betul-betul disiapkan guru agar 

dapat mempermudah murid pada memahami pelajaran yang dirasa sulit. Alat evaluasi 

yang digunakan pada pengajaran remedial pun perlu disesuaikan dengan kesulitan belajar 

yang dialami murid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengapa diperlukan pengajaran remedial? 

Setiap guru berharap muridnya dapat mencapai penguasaan kemampuan yang telah 

ditentukan.  Berdasarkan Permendikbud No.65 tentang Standar Proses,No.66 thn 

2013 tentang standar penilaian, setiap pendidik hendaknya memperhatikan prinsip 

perbedaan individu (kemampuan awal, kecerdasan, kepribadian, bakat, potensi, 

minat, motivasi belajar, gaya belajar),  maka program pengajaran remedial dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan/hak murid.  Pada program pengajaran remedial guru 

akan membantu murid, untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapinya,  

mengatasi kesulitannya tersebut dengan memperbaiki cara belajar serta sikap belajar 

yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal (Ibrahim Bafadal, 

2013).. 

 

Kapan dilakukan program pengajaran remedial? 

Mengacu pada permendikbud 65 tentang Standar Proses,No.66 thn 2013 : “Hasil 

penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencmuridan program 

perbaikan (remedial), pengayaan (enrichment) atau pelayanan konseling.  

Bermanfaat untuk dicermati guru 

Kegiatan remedial bukan mengulang tes (ulangan harian) dengan materi yang sama, 
tetapi guru memberikan perbaikan pengajaran yang belum dikuasai oleh murid melalui 
upaya tertentu.  Setelah perbaikan pengajaran dilakukan, guru melakukan tes untuk 
mengetahui apakah murid telah memenuhi kemampuan minimal yang diremedialkan. 



Penilaian yang dimaksud adalah tidak terpaku pada hasil ujian (ulangan harian).  

Penilaian juga bisa dilakukan ketika proses pengajaran berlangsung (dari aspek 

pengetahuan, sikap ataupun keterampilan).  

Pengajaran remedial dilakukan ketika murid teridentifikasi oleh guru mengalami 

kesulitan terhadap penguasaan materi pada KD tertentu yang sesertag berlangsung.  

Guru dapat langsung melakukan perbaikan pengajaran (remedial) sesuai dengan 

kesulitan murid tersebut, tanpa menunggu hasil ujian (ulangan harian).   Program 

pengajaran remedial dilaksmuridan di luar jam pelajaran efektif atau ketika proses 

pengajaran berlangsung (bila memungkinkan).    

 

Berapa lama program pengajaran remedial dilakukan? 

Program pengajaran remedial dilaksmuridan sampai murid benar – benar menguasai 

kemampuan dasar yang awalnya dirasa kurang tercapai atau dipahami murid 

tersebut. Setelah program pengajaran remedial dilakukan kemudian murid telah 

berhasil mencapai komptensi minimalnya, maka pengajaran remedial tidak perlu 

dilanjutkan. 

 

Bagaimana program pengajaran remedial dilakukan? 

Teknik pengajaran remedial bisa diberikan secara individual serta berkelompok jika 

terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan pada Kopetensi Dasar yang 

sama.  

Beberapa metode pengajaran yang dapat digunakan pada pelaksanaan pengajaran 

remedial adalah : pengajaran individual, pemberian tugas, diskusi, tanya jawab, kerja 

kelompok, serta tutor sebaya. 

Kegiatan yang harus guru lakukan pada pengajaran remedial, antara lain : 

memberikan tambahan penjelasan beserta contoh, menggunakan strategi pengajaran 

yang berbeda dengan pengajaran sebelumnya, mengkaji ulang pengajaran yang lalu, 

menggunakan berbagai jenis media. Setelah murid mendapatkan perbaikan 

pengajaran, Ia perlu menempuh penilaian, untuk mengetahui apakah murid sudah 

menguasai kemampuan dasar yang diharapkan sebagai hasil dari pengajaran 

remedial. 



 

 

Siapa yang melakukan program pengajaran remedial? 

Yang melakukan program pengajaran remedial adalah Guru kelas.  Guru kelas dapat 

melakukan identifikasi terhadap kesulitan murid serta langsung membuat 

perencanaan pengajaran remedial.  (misal mencari metode serta aktivitas yang lebih 

tepat, mencari serta menetapkan waktunya, dll).   

 

II. Prinsip-prinsip Program Remedial: 

Menurut Bafadal (2013) terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan pada 

pengajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus antara lain: 

a. Adaptif 

Pengajaran remedial hendaknya memungkinkan murid untuk belajar sesuai 

dengan daya tangkap, kesempatan, serta gaya belajar masing-masing. 

b. Interaktif 

Pengajaran remedial hendaknya melibatkan keaktifan guru untuk secara intensif 

berinteraksi dengan murid serta selalu memberikan monitoring serta pengawasan 

agar mengetahui kemajuan belajar muridnya.  

c. Fleksibilitas pada metode pengajaran serta penilaian 

Pengajaran remedial perlu menggunakan berbagai metode pengajaran serta 

metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik murid. 

d. Pemberian umpan balik sesegera mungkin 

Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada murid mengenai kemajuan 

belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kekeliruan 

belajar yang  berlarut-larut. 

e. Pelayanan sepanjang waktu 

Pengajaran remedial harus berkesinambungan serta programnya selalu tersedia 

agar setiap saat murid dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-

masing. 
 

  



III. Langkah-langkah Pengajaran Remedial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 : Sumber Ibrahim Bafadal (2013)  

1. Identifikasi Permasalahan Pengajaran 

Penting untuk memahami bahwa “tidak ada satupun pasangan individu yang persis 

sama di dunia ini”, begitu juga penting untuk memahami bahwa murid pun 

memiliki beragam variasi baik kemampuan, kepribadian, tipe serta gaya belajar 

maupun latar belakang sosial – budaya.   

Oleh karenanya, guru perlu melakukan identifikasi terhadap keseluruhan 

permasalahan pengajaran yang terjadi pada kelas. 

Secara umum identifikasi awal bisa dilakukan melalui : 



a. Observasi (selama proses pengajaran) 

b. Penilaian otentik (bisa melalui tes/ulangan harian atau penilaian proses) 

Permasalahan pengajaran bisa dikategorikan ke pada 3 fokus perhatian, adalah: 

a) Permasalahan  pada keunikan murid 

Keberagaman individu dapat membedakan hasil belajar serta permasalahan 

belajar pada murid. Ada murid yang cenderung lebih aktif serta senang praktik 

secara langsung, ada yang cenderung mengamati, ada yang lebih tenang serta 

suka membaca. Di kelas, guru juga perlu memiliki wawasan lebih menyeluruh 

mengenai latar belakang keluarga serta sosial budaya para muridnya. Murid 

yang dibesarkan pada keluarga pedagang, tentu memiliki keterampilan berbeda 

dengan keluarga petani atau nelayan. 

Murid yang berasal dari keluarga yang terpecah, mungkin akan berbeda dengan 

murid yang berasal dari keluarga harmonis serta mendukung kegiatan 

belajarnya. 

b) Permasalahan pada materi ajar 

Rancangan pengajaran telah disiapkan pada buku guru serta buku murid. Pada 

kenyataannya, tidak semua yang disajikan pada materi ajar sesuai dengan 

kemampuan murid. Guru bisa saja menemukan bahwa materi ajar (KD) yang 

disajikan pada buku terlalu tinggi bagi murid tertentu.  Oleh karena itu perlu 

disiapkan berbagai alternative kegiatan pada pengajaran yang bisa digunakan 

guru untuk mengatasai permasalahan pengajaran ini. (contoh serta alternatif 

kegiatan  untuk murid yang merasa kesulitan terhadap materi ajar,  bisa dilihat 

pada buku “Panduan Teknis Penggunaan Buku Guru serta Murid)   

c) Permasalahan pada strategi pengajaran  

Pada proses pengajaran, guru sebaiknya tidak hanya terpaku pada satu strategi 

atau metode pengajaran saja.  Dikarenakan tipe serta gaya belajar murid sangat 

bervariasi termasuk minat serta bakatnya, maka guru perlu mengidentifikasi 

apakah kesulitan murid pada menguasai materi disebabkan oleh strategi atau 

metode belajar yang kurang sesuai. 

 

2. Perencanaan 



Setelah melakukan identifikasi awal terhadap permasalahan belajar murid, guru 

telah memperoleh pengetahuan yang utuh tentang murid serta mulai untuk 

membuat perencanaan. 

Dengan melihat bentuk kebutuhan serta tingkat kesulitan yang dialami murid, 

guru dapat merencmuridan kapan waktu serta cara yang tepat pada melakukan 

pengajaran remedial.  

 Pada prinsipnya pengajaran bisa dilakukan, antara lain: 

a. Setelah guru mengidentifikasi kesulitan murid pada proses pengajaran 

(sesegera mungkin). 

b. Menetapkan waktu khusus di luar jam belajar efektif.  

Pada perencanaan, guru perlu menyiapkan hal-hal yang mungkin diperlukan pada 

pelaksanaan pengajaran remedial, seperti : 

a. Menyiapkan Media Pengajaran 

b. Menyiapkan contoh-contoh serta alternatif aktifitas  

c. Menyiapkan materi-materi serta alat pendukung lainnya. 

 

3. Pelaksanaan  

Setelah perencanaan disusun, langkah selanjutnya adalah melaksmuridan program 

pengajaran remedial.  Ada 3 fokus penekanan, adalah: 

1. Penekanan pada keunikan murid  

2. Penekanan pada alternative contoh serta aktivitas terkait materi ajar 

3. Penekanan pada strategi/metode pengajaran 

 

4. Penilaian Otentik 

Penilaian otentik dapat dilakukan setelah pengajaran remedial selesai 

dilaksmuridan. 

Berdasarkan hasil penilaian, bila murid belum mencapai kemampuan  dasar 

minimal atau tujuan yang ditetapkan oleh guru, maka guru perlu meninjau 

kembali strategi pengajaran remedial yang diterapkannya atau melakukan 

identifikasi (analisa kebutuhan) terhadap murid dengan lebih seksama. 



Apabila murid berhasil mencapai atau melampaui tujuan yang ditetapkan, guru 

berhasil memberikan pengajaran yang kaya serta bermakna bagi murid terseebut, 

hal ini bisa dipertahankan sebagai bahan rujukan bagi rekan guru lainnya atau bisa 

lebih diperkaya lagi. 

Apabila ternyata ditemukan kasus khusus di luar kemampuan guru seperti maslah 

pada keluarga maupun lingkungan murid tersebut, guru dapat menkonsultasikan 

dengan orang tua murid untuk selanjutnya dilakukan konsultasi dengan ahli. 

 
 

IV. Contoh Rancangan Pelaksanaan Remedial  

Contoh I 
Pengajaran Remedial Terkait Dengan Keunikan Murid 
Identifikasi : 
Melalui hasil identifikasi awal (observasi selama proses pengajaran serta pengujian 
sederhana terhadap indera penglihatan murid), guru menemukan bahwa murid 
tersebut memiliki jarak penglihatannya terbatas serta ia sulit pada mengenali bentuk 
yang dilihatnya.  
 
Kelas : I 
Tema : Keluargaku (lihat buku guru kelas 1, tema : keluargaku) 
Subtema: 3,  “Keluarga Besarku”, Pengajaran 4 
Mata Pelajaran : Matematika 
Hasil Penilaian: 

No Kriteria  
Baik sekali 

 
Baik  

 
Cukup  

 
Perlu 
Bimbingan  

 1. Menunjukkan 
berbagai bentuk 
bangun datar yang 
ada di sekolah 

2. Membuat bentuk 
baru dengan cara 
menyusun berbagai 
bangun datar. 

 

   Murid belum 
dapat 
menunjukkan 
bangun datar 
yang ada di 
sekolah serta 
belum mampu 
menggambar 
serta cara 
menyusunnya. 

 
Kegiatan Remedial 
Kemampuan 

Dasar 

Indikator Remedial 

Metode 
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   PROGRAM   PENGAYAAN 
 

 Ibrahim Bafadal menjelasakan bahwa di pada kurikulum  murid harus mampu mencapai   

kemampuan inti (KI) serta kemampuan dasar (KD).  Penguasaan KI serta KD  murid diukur 

menggunakan sistem penilaian acuan kriteria (PAK). Jika seorang murid mencapai standar yang 

telah ditentukan, maka murid tersebut dipansertag telah mencapai ketuntasan. Pada hal inila 

program pengayaan dapat diartikan sebagai tambahan perluasan pengalaman atau kegiatan murid 

yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum. 

 Terkait metode yang digunakan dapat bervariasi, dengan menyesesuaikan kecenderungan 

murid. Pada program pengayaan, media belajar harus betul-betul disiapkan guru agar dapat 

memfasilitasi murid pada menguasai materi yang diberikan.  Program pengayaan diperlukan, 

berdasarkan Permendikbud No.54, 64, 65, 66serta 67 Tahun 2013, pada dasarnya menganut 

sistem pengajaran berbasis aktivitas atau kegiatan, kemampuan, sistem pengajaran tuntas, serta 

sistem pengajaran yang memperhatikan serta melayani perbedaan individual murid.  

 Dengan memperhatikan prinsip perbedaan individu (kemampuan awal, kecerdasan, 

kepribadian, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, gaya belajar) tersebut, maka program 

pengayaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan/hak murid. Pada program pengayaan, guru 

memfasilitasi muriduntuk memperkaya wawasan serta keterampilannya serta  mampu 

mengaplikasinya pada kehidupan sehari-hari. 

 Ketika murid telah melampaui ketuntasan belajar sesuai ketentuan kurikulum, guru perlu 

meyiapkan program sesuai kemampuan dasar untuk memfasilitasi murid. Sebagai contoh guru 

dapat memfasilitasi murid dengan memberikan berbagai sumber belajar, antara lain: 

perpustakaan, majalah atau koran, internet, narasumber/pakar, dll. 

 Secara sederhana, program pengayaan terbagi menjadi 3 jenis. Adalah : 



1. Kegiatan eksploratori yang masih terkait dengan KD yang sesertag 

dilaksmuridan  yang dirancang untuk disajikan kepada murid. Sajian yang 

dimaksud contohnya : bisa berupa peristiwa sejarah, buku, narasumber, 

penemuan, uji coba, yang secara regular tidak tercakup pada kurikulum. 

2. Keterampilan proses yang diperlukan oleh murid agar berhasil pada 

melakukan pendalaman serta investigasi terhadap topik yang diminati pada 

bentuk pengajaran mandiri. 

3. Pemecahan masalah yang diberikan kepada murid yang memiliki kemampuan 

belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan 

pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigatif/ penelitian 

ilmiah.  

Pemecahan masalah ditandai dengan:  

a. Identifikasi bisertag permasalahan yang akan dikerjakan;  

b. Penentuan fokus masalah/problem yang akan dipecahkan;  

c. Penggunaan berbagai sumber;  

d. Pengumpulan data menggunakan teknik yang relevan;  

e. Analisis data; 

f. Penyimpulan hasil investigasi.  

 

 

 

 

 

 

 

   PRINSIP-PRINSIP PROGRAM PENGAYAAN 



 Ibrahim Bfadal juga menguraikan, bahwa terdapat sejumlah prinsip pada perogram 

pengayaan yang juga penting untuk diperhatikan, prinsip-prinsip tersebut ialah : 

 

1. Inovasi. Guru perlu menyesuaikan program yang diterapkannya dengan kekhasan murid, 

karakteristik kelas serta lingkungan hidup serta budaya murid 

2. kembangkan dengan kegiatan yang menyenangkan, membangkitkan minat, merangsang 

pertanyaan, serta sumber-sumber yang bervariasi serta memperkaya. 

3. Menerapkan metode dengan informasi terbaru, hasil-hasil penelitian atau kemajuan 

program-program pendidikan terkini. 

4. Memperhatikan keluasan serta kedalaman materi yang akan diberikan.   

5. Kecakapan komunikasi dengan memperhatikan empo serta kecepatan pada 

menyampaikan program. 

6. Memperhatikan isi serta tujuan dari materi yang diberikan 

 

                      LANGKAH-LANGKAH PROGRAM PENGAYAAN 

  Langkah-langkah pada program pengayaan tidak terlalu jauh berbeda dengan 

program pengajaran remedial. Diawali dengan kegiatan identifikasi, kemudian 

perencanaan, pelaksanaan serta penilaian. Kerangka langkah –langkah Program 

pengayaan dapat diserhmuridan sebagai berikut : 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Contoh Program Pengayaan 

 Guru menemukan murid yang mampu mengolah serta menyajikan teks wawancara 

dengan sangat baik.  Ia mampu menggunakan kosa kata-kosa kata yang bervariasi serta dapat 

menggunakan kalimat langsung serta tidak langsung dengan tepat sesuai konteks.  Murid 

tersebut juga selalu menyelesaikan tugasnya dengan lebih cepat.  

 Sesuai dengan Kemampuan  Dasar 4.3. Mengolah serta menyajikan teks wawancara 

tentang jenis-jenis usaha serta pekerjaan serta kegiatan ekonomi serta koperasi secara mandiri 

pada bahasa Indonesia lisan serta tulis dengan memilih serta memilah kosakata baku maka guru 

melakukan pengayaan sebaqgai berikut : 

Metode : 

 Guru melakukan program pengayaan dengan metode eksplorasi. Murid diminta untuk 

melakukan wawancara serta menuliskan hasilnya.  Sebelumnya murid juga ditanyakan untuk 

mencari narasumber yang memiliki profesi tertentu, bisa profesi-profesi  yang 

diidolakan/diminatinya, misal: pemain bola untuk diwawancarai serta diminta untuk menuliskan 

hasil wawancaranya.   

Perencanaan : 

Dilakukan langsung saat proses pengajaran atau bisa dilanjutkan di luar jam pelajaran efektif. 

Guru memberikan referensi narasumber, menyiapkan alat-alat wawancara (kertas, alat tulis atau 

alat perekam bila memungkinkan). Guru memberikan referensi narasumber,  menyiapkan alat-

alat wawancara (kertas, alat tulis atau alat perekam bila memungkinkan).  Guru juga memberikan 

contoh laporan wawancara yang baik serta benar dari surat kabar, sebagai bahan referensi. 



Proses Pelaksanaan :  

  

 Memberikan project serta mendorong murid untuk melakukan eksplorasi. Guru 

mengkomunikasikan rencana-rencana program pengayaan yanga akan dilakukan.              Guru 

memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan siapa narasumber yang akan 

diwawancara. Murid diminta untuk menghubungi narasumber terkait profesi tertentu serta 

mewawancarai narasumber tersebut.  Guru juga mengarahkan murid untuk memilih narasumber 

yang memiliki profesi yang diminati oleh murid. Setelah wawancara selesai, guru meminta 

murid untuk menuliskan hasil wawancaranya.   

Penilaian Otentik : Penilaian otentik dilakukan dengan mereview hasil kerja (laporan hasil 

wawancara) yang dilakukan oleh murid. 

 
 
 

 CONTOH RANCANGAN PELAKSAANN REMEDIAL  

 
 Setelah melakukan observasi seksama, guru menemukan bahwa murid memiliki rentang 

konsentrasi yang rendah, sangat aktif /sulit untuk tenang serta fokus pada satu kegiatan.Sehingga 

pada kegiatan percobaan di kelas murid cenderung mengganggu , tidak terlibat pada kegiatan 

sehingga tidak memhami materi.  

Hasil Penliaan : Murid belum dapat focus pada kegiatan serta tidak dapat menjelaskan pada 

bentuk tulisan tentang peranan energy cahaya matahari pada kehidupan. 



 Berdasarkan kemampuan dasar  3.6. Memahami sifat-sifat cahaya melalui pengamatan 

serta mendeskripsikan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Maka kegiatan remedial yang 

dilakukan guru adalah sebagai berikut :  

 

Metode :    

 Aktivitas luar kelas, percobaan serta gerak tubuh (olahraga).  

Perencanaan :  

 Dilakukan di luar jam pelajaran efektif.  Guru menyiapkan media-media pengajaran 

kreatif serta merencmuridan aktivitas luar kelas. Guru menyiapkan media serta alat pendukung 

(lagu serta gerak senam) terkait materi serta percobaan-percobaan. 

Proses Pelaksanaan:  

 Murid diajak untuk berolahraga (untuk menyalurkan energi murid yang sangat aktif) di 

kebun sekolah di pagi hari yang cerah (bila memungkinkan dilakukan di hari libur). Guru serta 

murid berolahraga di bawah sebuah pohon yang cukup rinsertag.  Guru mengajak murid untuk 

menceritakan apa yang dilihatnya serta apa yang dirasakannya.  Apa perbedaannya bila berada 

dibwah pohon rinsertag dengan di bawah sinar matahari langsung.  Murid  juga diminta untuk 

melihat/mengamati sekelilingnya, contoh : melihat ke tanah ada refleksi cahaya matahari. 

 

 

 

 



 

 

 

      BAB 4 

        KESIMPULAN 

  

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa PAKEM (Pengajaran 

Aktif, Kreatif, Efektif serta Menyenangkan ) merupakan sebuah model pengajaran 

kontekstual dengan empat prinsip utama pada proses pengajarannya.  Pertama, proses 

interaksi, di mana murid berinteraksi secara aktif dengan guru, rekan murid, multimedia, 

referensi, lingkungan, serta sebagainya. Kedua, proses komunikasi, dimana murid 

mengkomunikasikan pengalaman belajar mereka dengan guru serta rekan murid lain melalui 

cerita, dialog atau melalui simulasi role-play. Ketiga, proses refleksi, dimana  murid 

memikirkan kembali tentang apa yang mereka telah pelajari serta apa yang mereka telah 

lakukan pada kegitatan belajar. Keempat, proses eksplorasi, dimana murid mengalami 

langsung dengan melibatkan semua indra mereka melalui pengamatan, percobaan, 

penyelidikan atau wawancara. 
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