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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. DESKRIPSI MATAKULIAH  

Mata kuliah ini memfasilitasi siswa perorangan 

dan  kelompok  untuk melakukan kajian tentang konsep pendidikan dan 

pembelajaran, perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan 

peraturan menteri terkait dengan pendidikan dan guru, standar nasional 

pendidikan, konsep dasar profesi kependidikan, profesionalisme 

guru,  sertifikasi  guru dalam jabatan, pengembangan, pembinaan 

dan  pengembangan  guru professional serta 

menganalisis kasus  profesi keguruan dan upaya pemecahannya. 

Kajian kritis terhadap kebijakan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 

(PTK), berbagai jenis PTK dan pengelolaan kurikulum SMK, Paradigma 

ketenagakerjaan di Indonesia. 

 

B. KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN  

Setelah mengikuti pembelajaran profesi pendidik kejuruan, 

diharapkan siswa PPGT SMK Kolaboratif mampu: 

1. Mengeksplorasi pengertian dan konsep pendidikan, mengajar, 

belajar dan pembelajaran 

2. Menganalisis taksonomi belajar, 

3. Menyusun rumusan kompetensi dan indicator 

4. Menyusun silabus mata pelajaran 

5. Menyusun analisis kompetensi dan skill 

6. Menganalisis karakteristik metode pembelajaran  

7. Menerapkan strategi pembelajaran 

8. Menyusun Silabus danRencana Pelaksanaan Pembelajar (RPP),  

9. Menyusun Bahan Ajar 

10. Mensimulasikan kemampuan 8 kemampuan dasar mengajar 
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BAB II 

PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN 

 

A. Pendahuluan 

Pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar atau 

disengaja guna untuk menambah pengetahuan, wawasan serta 

pengalaman untuk menentukan tujuan hidup sehingga bisa memiliki 

pandangan yang luas untuk masa depan yang lebih baik, dan dengan 

pendidikan dapat menciptakan manusia berkualitas. Pendidikan juga 

merupakan suatu usaha untuk mengembangkan intelektualitas supaya 

manusia cepat dan tepat dalam mencerna semua gejala alam,  social, dan 

teknologi. Pendidikan dapat dilakukan oleh keluarga, lingkungan, dan 

sekolah. Namun dengan adanya pendidikan dapat menciptakan proses 

pembelajaran yang relevan dengan suasana belajar yang sehat, kondusif 

dan menyenangkan sehingga member stimulasi munculnya sharing dan  

kolaborasi dalam meningkatkan pengetahuan atau kompetisi sehat. 

Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas 

dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk 

mencapai suatu cita-cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi 

secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan 

harus dapat memotivasi diri siswa untuk lebih baik dalam segala aspek 

kehidupan. Tanpa pendidikan siswa akan terjajah oleh adanya kemajuan 

dan beradaban bangsa, karena semakin lama semakin ketat pula 

persaingan kompetensi dan semakin lama mutu pendidikan akan semakin 

maju pula. Jadi pendidikan sekarang hendaknya dimanfaatkan sebaik 

mungkin agar tidak ketinggalan oleh yang lain. 

B. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu syarat untuk lebih memajukan 

suatu bangsa, maka pemerintah selalu meningkatkan mutu pendidikan 

mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Dengan 

demikian bangsa Indonesia akan bisa bersaing dengan Bangsa-bangsa. 
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Secara nasional, pendidikan merupakan sarana yang dapat 

mempersatukan setiap warga negara menjadi suatu bangsa. Melalui 

pendidikan, setiap peserta didik difasilitasi, dibimbing dan dibina untuk 

menjadi warganegara yang menyadari dan merealisasikan hak dan 

kewajibannya. Pendidikan juga merupakan alat yang ampuh untuk 

menjadikan setiap peserta didik dapat duduk sama rendah dan berdiri 

sama tinggi. 

Berikut ini adalah pengertian dan definisi pendidikan: 

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

Negara (UU No 20 tahun 2003 pasal 1). 

2. Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf 

hidup atau kemajuan yang lebih baik (Imam Barnadib, 1989) 

3. Pendidikan adalah upaya memuliakan kemanusiaan manusia, tujuan 

pendidikan sepenuhnya mengacu kepada seluruh komponen harkat 

dan martabat manusia (Prayitno, 1988). 

C. Pengertian Pembelajaran 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran 

merupakan aktivitas yang paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana 

proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pemahaman 

seorang guru terhadap pengertian pembelajaran akan sangat 

mempengaruhi cara guru itu mengajar. Berikut ini adalah pengertian dan 

definisi pembelajaran menurut beberapa ahli:  

Knowles (1982) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah cara 

pengorganisasian peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.  

Slavin (1984) menjelaskan bahwa, pembelajaran didefinisikan sebagai 

perubahan tingkah laku individu yang disebabkan oleh pengalaman. 
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Pendapat Slavin dipertegas oleh Woolfolk bahwa, pembelajaran terjadi 

apabila sesuatu pengalaman menghasilkan perubahan pengetahuan dan 

tingkah laku  yang secara relatifnya permanen. 

Pendapat berbeda disampaikan oleh Achjar Chalil, bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik, dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pendapat tersebut 

diperkuat oleh Corey bahwa, pembelajaran adalah suatu proses dimana 

lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia 

turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus. 

Duffy dan Roehler (1989) menjelaskan, pembelajaran adalah suatu 

usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan 

profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Gagne 

dan Briggs (1979). mengartikan instruction atau pembelajaran ini adalah 

suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang 

berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa 

untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa 

yang bersifat internal. 

Interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran terjadi, apabila 

ciri-ciri berikut: 1) merupakan upaya sadar dan disengaja, 2) pembelajaran 

harus membuat siswa belajar, 3) tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu 

sebelum proses dilaksanakan, dan 4) pelaksanaannya terkendali, baik 

isinya, waktu, proses maupun hasilnya 

 

 

 

 

  



6 

 

BAB III 

HAKIKAT BELAJAR 

 
A. Pendahuluan 

Belajar secara sederhana dapat diartikan dengan membaca 

buku, menyelesaikan pekerjaan rumah (PR), mengeja tulisan, 

sebagaimana yang sering kita dengar dari ungkapan orang tua kepada 

anaknya “ayo belajar yang benar, jangan bermain-main saja, pokoknya 

membaca apa saja”. Batasan makna yang demikian ini sejalan dengan 

sifat belajar itu sendiri, yaitu makna deskriptif. Dalam kondisi seperti 

apa dan sejauh mana anak bisa mendapatkan tambahan informasi dan 

pengetahuan, inilah yang diharapkan terjadi dalam aktivitas belajar. 

Dalam konteks ini, cukup penting untuk mencermati terjadinya 

perubahan pada diri siswa, dan penting juga untuk mengetahui dari 

mana informasi serta pengetahuan itu diperoleh. 

B. Pengertian Belajar  

Otak manusia unik, dibandingkan dengan mikroprosesor super 

komputer, otak manusia lebih komplek, lebih cepat dan lebih pintar. 

Otak menerima impuls sensorik dari lingkungan dan memutuskan 

untuk memproses masukan (input). Pengelolaan input ditentukan oleh 

sifat dan kompleksitas data yang diterima masing-masing individu. 

(http://chd.gse.gmu.edu/immersion/knowledgebase/strategies/cognitivi

sm/information.html) 

Cara informasi diterima, diproses dan dipanggil kembali oleh 

pikiran siswa perlu diketahui oleh guru agar pembelajaran dapat 

dirancang secara efektif dan ditata untuk memperoleh performan yang 

baik dari proses belajar. Para pakar psikologi pendidikan memandang 

makna belajar beragam. Pakar teori behaviourism, memandang belajar 

sebagai perubahan tingkah laku, pakar teori cognitivism memadang 

belajar sebagai proses mental internal (insight, information processing, 

memory and perception), pakar teori humanism memandang belajar 

http://chd.gse.gmu.edu/immersion/knowledgebase/strategies/cognitivism/information.html
http://chd.gse.gmu.edu/immersion/knowledgebase/strategies/cognitivism/information.html
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sebagai kegiatan personal untuk memenuhi potensi diri serta pakar 

teori social and situational memandang belajar sebagai interaksi 

dengan lingkungan sosial. Dari berbagai padangan theoristis belajar 

tersebut, dalam penelitian ini belajar dikaji dari teori pengelolaan 

informasi (information processing) dan teori kondisi belajar (condition 

of learning) dari Gagne (http://www.E-book\learning theory - models, 

product and process.htm) 

Berdasarkan teori pemrosesan informasi, belajar merupakan 

pemrosesan rangsangan (stimulus) dari lingkungan  secara  bertahap 

dan  sekuensial (Margaret E,1986). The basic information processing 

model has three components: sensory register (SR), short-term 

memory (STM) or working memory, and long-term memory (LTM). The 

corresponding components of the computer are input devices or 

registers, the CPU, and hard drive storage, respectively.1 Setiap 

tahapan terjadi dalam struktur sistem memori tertentu. Stimulus yang 

diterima indera dalam jumlah yang besar dicatat sensorik visual 

maupun audio sebagai informasi. Beberapa informasi disimpan 

sebentar saja (0,5 sampai 2 detik) di dalam pencatat sensorik dan 

kemudian hilang dari sistem memori, kecuali jika terpilih untuk diolah 

lebih lanjut.  Informasi yang terpilih untuk diolah lebih lanjut disimpan 

dalam memori jangka pendek atau working memory. Di memori jangka 

pendek, informasi ditulis dalam kode dalam bentuk yang lebih 

bermakna dan dikirim ke memori jangka panjang untuk disimpan 

secara permanen (http://www.coe.uga.edu/epltt/Information 

Processing. htm)  Teori pemrosesan informasi, seorang siswa 

dikatakan belajar bila ada stimulus dari lingkungan belajar yang 

diterima indera untuk dicatat, dipersepsi, diolah dan disimpan dalam 

memori jangka pendek maupun memori jangka panjang, selanjutnya 

ditampilkan kembali berbentuk tingkah laku, secara diagram 

digambarkan sebagai berikut: 

                                                 
 

http://www.coe.uga.edu/epltt/Information%20Processing.%20htm
http://www.coe.uga.edu/epltt/Information%20Processing.%20htm
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C.  

D.  

E.  

F.  

G.  

 

Gambar 1  Pemrosesan Informasi (Adaptasi Hergenhahn dan Matthew 
H. Olson, 1997) 

Berdasarkan teori kondisi belajar dari Gagne, belajar merupakan 

seperangkat proses kognitif yang mengubah stimulus dari lingkungan 

menjadi  beberapa tahapan pengelolaan informasi yang diperlukan 

untuk memperoleh kapabilitas baru. Kapabilitas adalah hasil belajar. 

Menurut Gagne, hasil belajar dapat diklasifikansikan menjadi lima 

ragam belajar yaitu: informasi verbal, ketrampilan intelektual, 

ketrampilan motorik, sikap dan strategi kognitif (Margaret E,1986).  

Kelima ragam belajar tersebut diperoleh siswa melalui cara yang 

berlainan. Artinya masing-masing ragam belajar memerlukan 

seperangkat ketrampilan prasyarat dan tahapan proses kognitif yang 

berbeda. Seperangkat persyaratan ini disebut kondisi belajar internal. 

Persyaratan kondisi Internal dan eksternal yang berbeda diperlukan 

bagi setiap ragam belajar. Sebagai contoh, untuk belajar strategi 

kognitf maka siswa harus diberi kesempatan untuk praktek 

mengembangkan solusi pemecahan masalah baru, sedang untuk 

belajar sikap, siswa harus ditunjukkan ke a credible role model or 

persuasive arguments. Gagne menyarankan bahwa belajar untuk 

ketrampilan intelektual dapat diorganisir secara hirarki berdasarkan 

kompleksitas, yaitu: stimulus recognition, response generation, 

procedure following, use of terminology, discriminations, concept 
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formation, rule application, and problem solving. Kebermaknaan hirarki 

adalah untuk mengidentifikasi prasyarat yang harus dipenuhi fasilitas 

belajar untuk setiap tingkatan ketrampilan intelektual. Prasyarat 

diidentifikasi dengan melakukan analisis tugas. Belajar secara hirarki 

memberikan dasar pertimbangan untuk menyusun rancangan 

pembelajaran secara runtut. 

Menurut Gagne, jenis-jenis stimulus lingkungan diperlukan untuk 

menunjang proses kognitif siswa pada waktu belajar. Stimulus ini 

disebut kondisi eksternal belajar. Stimulus (kondisi eksternal belajar) 

dapat berupa program pembelajaran dan perannya dalam menunjang 

proses belajar siswa. Komponen esensial belajar dan pembelajaran 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Komponen Utama Belajar dan Pembelajaran (Adaptasi 
Margaret E. Bell-Gredler,1986) 

Belajar merupakan perubahan internal seseorang dalam 

pembentukan sesuatu yang baru atau potensi untuk merespon sesuatu 

yang baru (Woolfolk, 1984). Menurut pengertian ini, belajar sebagai 

suatu proses dari kegiatan bukan hasil atau tujuan. Belajar menurut 
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Slavin, adalah suatu perubahan yang terjadi pada seseorang yang 

disebabkan oleh pengalaman. Perubahan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan, misalnya seorang yang tumbuh bertambah tinggi, bukan 

merupakan konsep terjadinya belajar.  Perubahan internal individu 

siswa terjadi karena pengalaman siswa dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar (Gagne, 1977). Belajar adalah perubahan 

kemampuan dan disposisi seseorang yang dapat dipertahankan dalam 

suatu periode tertentu dan bukan merupakan hasil dari proses 

pertumbuhan. Lebih lanjut, Hergenhahn dan Olson mengkontruk lima 

hal yang perlu diperhatikan dengan belajar, yaitu: (1) belajar menunjuk 

pada suatu perubahan tingkah laku, (2) perubahan tingkah laku 

tersebut relatif menetap, (3) perubahan tingkah laku tersebut tidak 

terjadi segera setelah mengikuti pengalaman belajar, (4) perubahan 

tingkah laku tersebut merupakan hasil pengalaman dan latihan, dan (5) 

pengalaman dan latihan harus diberi penguatan (Hergenhahn and 

Matthew, 1993).  

Konstruk di atas diperkuat oleh Wittrock dalam Good dan 

Brophy, belajar adalah proses yang diikuti oleh perubahan. Hal ini 

merupakan proses mendapatkan perubahan yang relatif tetap dalam 

pengertian, sikap, pengetahuan, informasi, kemampuan dan 

keterampilan (Good and Broophy, 1990). Dengan demikian pengertian 

belajar yang dibangun oleh Hergenhahn dan Olson serta Wittrock 

melengkapi tiga pengertian terdahulu, yaitu dengan penjelasan bahwa 

perubahan internal individu berupa perubahan tingkah laku atau 

potensi perilaku, yang meliputi sikap, pengetahuan, informasi, 

kemampuan, pengalaman dan keterampilan bersifat relatif permanen. 

Dengan demikian perubahan tingkah laku yang bersifat sementara 

dan/atau perubahan karena pengaruh hipnotis, karena ketakutan yang 

mengancam jiwa, atau karena kematangan fisik tidak termasuk belajar. 

Pengertian di atas lebih diperjelas oleh Kimble dalam Hergenhahn dan 

Olson bahwa belajar adalah perubahan potensi tingkah laku yang 
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relatif tetap sebagai hasil dari latihan yang diperkuat. Dari pengertian 

Kimble ini mengandung makna bahwa perubahan tingkah laku individu 

dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang dikelola dalam 

bentuk pendidikan atau latihan dengan diberi penguatan dalam bentuk 

reward akan menghasilkan perubahan yang permanen. Tingkah laku 

siswa yang sedang belajar terdiri dari berbagai aspek, meliputi: (1) 

pengetahuan, (2) pengertian, (3) kebiasaan, (4) keterampilan, (5) 

apresiasi, (6) emosional, (7) hubungan sosial, (8) jasmani, (9) etis atau 

budi pekerti, dan (10) sikap (Oemar Hamalik, 2001). 

Ramsden mengkonstruk belajar menjadi lima katagori. Pertama, 

belajar memperoleh informasi atau pengetahuan, kedua belajar 

menyimpan informasi yang dapat ditampilkan kembali, ketiga belajar 

memperoleh fakta, ketrampilan dan cara yang dapat disimpan dan 

digunakan bila diperlukan, empat belajar membuat hubungan bagian 

dari materi satu dan lainnya serta hubungan dengan keadaan 

senyatanya, dan lima belajar memahami dunia dengan 

menginpretasikan pengetahuan(Ramsden, 1992). 

Dari berbagai kajian tersebut disimpulkan bahwa terdapat 5 

unsur di dalam hakikat belajar, yakni: (1) potensi merespon (response 

potentiality), (2) perubahan tingkah laku (a change in behavior), (3) 

yang relatif permanen (relatively permanent), (4) pengalaman atau 

latihan (experience or practice), dan (5) penguatan (reinforcement). 

Seorang siswa dapat dikatakan telah belajar, jika kondisi internal dan 

proses kognisi siswa telah berinteraksi dengan stimulus dari 

lingkungan belajar, dan diakhir kegiatan pembelajaran siswa tersebut 

terjadi perubahan tingkah laku. Dalam konteks kegiatan pembelajaran, 

perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan yang direncanakan, 

relatif tetap, dapat diamati dan dapat diukur.  

Berikut beberapa faktor pendorong mengapa manusia memiliki 

keinginan untuk belajar: 

1. Adanya dorongan rasa ingin tahu, 
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2. Adanya keinginan untuk menguasai Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi sebagai tuntutan zaman dan lingkungan sekitarnya, 

3. Mengutip dari istilah Abraham Maslow bahwa segala aktivitas 

manusia didasari atas kebutuhan yang harus dipenuhi dari 

kebutuhan biologis sampai aktualisasi diri, 

4. Untuk melakukan penyempurnaan dari apa yang telah 

diketahuinya, 

5. Agar mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan 

lingkungannya, 

6. Untuk meningkatkan intelektualitas dan mengembangkan potensi 

diri, 

7. Untuk mencapai cita-cita yang diinginkan, 

8. Untuk mengisi waktu luang. 

C. JENIS-JENIS BELAJAR 

Robert M. Gagne (1977) menjelaskan bahwa, manusia memiliki 

beragam potensi, karakter, dan kebutuhan dalam belajar. Karena itu 

banyak tipe-tipe belajar yang dilakukan manusia. Gagne mencatat ada 

delapan tipe belajar : 

1. Belajar isyarat (signal learning). Menurut Gagne, ternyata tidak 

semua reaksi sepontan manusia terhadap stimulus sebenarnya tidak 

menimbulkan respon.dalam konteks inilah signal learning terjadi. 

Contohnya yaitu seorang guru yang memberikan isyarat kepada 

muridnya yang gaduh dengan bahasa tubuh tangan diangkat 

kemudian diturunkan. 

2. Belajar stimulus respon. Belajar tipe ini memberikan respon yang 

tepat terhadap stimulus yang diberikan. Reaksi yang tepat diberikan 

penguatan (reinforcement) sehingga terbentuk perilaku tertentu 

(shaping). Contohnya yaitu seorang guru memberikan suatu bentuk 

pertanyaan atau gambaran tentang sesuatu yang kemudian 
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ditanggapi oleh muridnya. Guru member pertanyaan kemudian murid 

menjawab. 

3. Belajar merantaikan (chaining). Tipe ini merupakan belajar dengan 

membuat gerakan-gerakan motorik sehingga akhirnya membentuk 

rangkaian gerak dalam urutan tertentu. Contohnya yaitu pengajaran 

tari atau senam yang dari awal membutuhkan proses-proses dan 

tahapan untuk mencapai tujuannya. 

4. Belajar asosiasi verbal (verbal Association). Tipe ini merupakan 

belajar menghubungkan suatu kata dengan suatu obyek yang 

berupa benda, orang atau kejadian dan merangkaikan sejumlah kata 

dalam urutan yang tepat. Contohnya yaitu Membuat langkah kerja 

dari suatu praktek dengan bntuan alat atau objek tertentu. Membuat 

prosedur dari praktek kayu. 

5. Belajar membedakan (discrimination). Tipe belajar ini memberikan 

reaksi yang berbeda–beda pada stimulus yang mempunyai 

kesamaan. Contohnya yaitu seorang guru memberikan sebuah 

bentuk pertanyaan dalam berupa kata-kata atau benda yang 

mempunyai jawaban yang mempunyai banyak versi tetapi masih 

dalam satu bagian dalam jawaban yang benar. Guru memberikan 

sebuah bentuk (kubus) siswa menerka ada yang bilang berbentuk 

kotak, seperti kotak kardus, kubus, dsb. 

6. Belajar konsep (concept learning). Belajar mengklsifikasikan 

stimulus, atau menempatkan obyek-obyek dalam kelompok tertentu 

yang membentuk suatu konsep. (konsep : satuan arti yang mewakili 

kesamaan ciri). Contohnya yaitu memahami sebuah prosedur dalam 

suatu praktek atau juga teori. Memahami prosedur praktek uji bahan 

sebelum praktek, atau konsep dalam kuliah mekanika teknik. 

7. Belajar dalil (rule learning). Tipe ini meruoakan tipe belajar untuk 

menghasilkan aturan atau kaidah yang terdiri dari penggabungan 

beberapa konsep. Hubungan antara konsep biasanya dituangkan 

dalam bentuk kalimat. Contohnya yaitu seorang guru memberikan 
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hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang 

merupakan kewajiban siswa, dalam hal itu hukuman diberikan 

supaya siswa tidak mengulangi kesalahannya. 

8. Belajar memecahkan masalah (problem solving). Tipe ini merupakan 

tipe belajar yang menggabungkan beberapa kaidah untuk 

memecahkan masalah, sehingga terbentuk kaedah yang lebih tinggi 

(higher order rule). Contohnya yaitu seorang guru memberikan kasus 

atau permasalahan kepada siswa-siswanya untuk memancing otak 

mereka mencari jawaban atau penyelesaian dari masalah tersebut. 

Selain delapan jenis belajar, Gagne juga membuat semacam 

sistematika jenis belajar. Menurutnya sistematika tersebut 

mengelompokkan hasil-hasil belajar yang mempunyai ciri-ciri sama 

dalam satu katagori. Kelima hal tersebut adalah : 

1. Keterampilan Intelektual : kemampuan seseorang untuk 

berinteraksi dengan lingkungannya dengan menggunakan symbol 

huruf, angka, kata atau gambar. 

2. Informasi Verbal : seseorang belajar menyatakan atau 

menceritakan suatu fakta atau suatu peristiwa secara lisan atau 

tertulis, termasuk dengan cara menggambar. 

3. Strategi Kognitif : kemampuan seseorang untuk mengatur proses 

belajarnya sendiri, mengingat dan berfikir. 

4. Keterampilan Motorik : seseorang belajar melakukan gerakan 

secara teratur dalam urutan tertentu (organized motor act). Ciri 

khasnya adalah otomatisme yaitu gerakan berlangsung secara 

teratur dan berjalan dengan lancar dan luwes.  

5. Sikap keadaan mental yang mempengaruhi seseorang untuk 

melakukan pilihan-pilihan dalam bertindak. 

 

D. Prinsip Umum Aplikasi Teori Behavirostik Dalam Pembelajaran 

Teori behaviorisme yang menekankan adanya hubungan antara 

stimulus (S) dengan respons (R) secara umum dapat dikatakan memiliki 
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arti yang penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan belajar. Caranya, 

guru banyak memberikan stimulus dalam proses  pembelajaran, dan 

dengan cara ini siswa akan merespons secara positif apa lagi jika diikuti 

dengan adanya reward yang berfungsi sebagai reinforcement (penguatan 

terhadap respons yang telah ditunjukkan). Oleh karena teori ini berawal 

dari adanya percobaan sang tokoh behavioristik terhadap binatang, maka 

dalam konteks pembelajaran ada beberapa prinsip umum yang harus 

diperhatikan. Menurut Mukminan (1997: 23), beberapa prinsip tersebut 

adalah: 

1. Teori ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah 

perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan telah belajar sesuatu 

jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku 

tertentu. 

2. Teori ini beranggapan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah 

adanya stimulus dan respons, sebab inilah yang dapat diamati. 

Sedangkan apa yang terjadi di antaranya dianggap tidak penting 

karena tidak dapat diamati.  

3. Reinforcement, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya 

respons, merupakan faktor penting dalam belajar. Respons akan 

semakin kuat apabila reinforcement (baik positif maupun negatif) 

ditambah. Jika yang menjadi titik tekan dalam proses terjadinya 

belajar pada diri siswa adalah timbulnya hubungan antara stimulus 

dengan respons, di mana hal ini berkaitan dengan tingkah laku apa 

yang ditunjukkan oleh siswa, maka penting kiranya untuk 

memperhatikan hal-hal lainnya di bawah ini, agar guru dapat 

mendeteksi atau menyimpulkan bahwa proses pembelajaran itu telah 

berhasil.  

Hal yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Guru hendaknya paham tentang jenis stimulus apa yang tepat untuk 

diberikan kepada siswa. 
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2. Guru juga mengerti tentang jenis respons apa yang akan muncul pada 

diri siswa. 

3. Untuk mengetahui apakah respons yang ditunjukkan siswa ini benar-

benar sesuai dengan apa yang diharapkan, maka guru harus mampu : 

a. Menetapkan bahwa respons itu dapat diamati (observable) 

b. Respons yang ditunjukkan oleh siswa dapat pula diukur (measurable) 

c. Respons yang diperlihatkan siswa hendaknya dapat dinyatakan 

secara eksplisit atau jelas kebermaknaannya (eksplisit) 

d. Agar respons itu dapat senantiasa terus terjadi atau setia dalam 

ingatan/tingkah laku siswa, maka diperlukan sekali adanya semacam 

hadiah (reward). 

Aplikasi teori behavioristik dalam proses pembelajaran untuk 

memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran (siswa menunjukkan 

tingkah laku / kompetensi sebagaimana telah dirumuskan), guru perlu 

menyiapkan dua hal, sebagai berikut: 

a. Menganalisis Kemampuan Awal dan Karakteristik Siswa  

Siswa sebagai subjek yang akan diharapkan mampu memiliki 

sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, perlu kiranya dianalisis kemampuan 

awal dan karakteristiknya. Hal ini dilakukan mengingat siswa yang belajar 

di sekolah tidak datang tanpa berbekal apapun sama sekali (mereka 

sangat mungkin telah memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan 

yang di dapat di luar proses pembelajaran). Selain itu, setiap siswa juga 

memiliki karakteristik sendiri-sendiri dalam hal mengakses dan atau 

merespons sejumlah materi dalam pembelajaran. 

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh guru jika melakasanakan 

analisis terhadap kemampuan dan karakteristik siswa, yaitu : 

1) Akan memperoleh gambaran yang lengkap dan terperinci tentang 

kemampuan awal para siswa, yang berfungsi sebagai prasyarat 

(prerequisite) bagi bahan baru yang akan disampaikan. 
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2) Akan memperoleh gambaran tentang luas dan jenis pengalaman yang 

telah dimiliki oleh siswa. Dengan berdasar pengalaman tersebut, guru 

dapat memberikan bahan yang lebih relevan dan memberi contoh 

serta ilustrasi yang tidak asing bagi siswa. 

3) Akan dapat mengetahui latar belakang sosio-kultural para siswa, 

termasuk latar belakang keluarga, latar belakang sosial, ekonomi, 

pendidikan, dan lain-lain. 

4) Akan dapat mengetahui tingkat pertumbuhan dan perkembangan 

siswa, baik jasmaniah maupun rohaniah. 

5) Akan dapat mengetahui aspirasi dan kebutuhan para siswa. 

6) Dapat mengetahui tingkat penguasaan bahasa siswa. 

7) Dapat mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang telah 

diperoleh siswa sebelumnya. 

8) Dapat mengetahui sikap dan nilai yang menjiwai pribadi para siswa 

(Oemar Hamalik, 2002 : 38 -40) 

b. Merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan 

Idealnya proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru benar-

benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa dan juga sesuai 

dengan kondisi siswa, sehingga di sini guru tidak akan over-estimate dan 

atau under-estimate terhadap siswa. Namun kenyataan tidak demikian 

adanya. Sebagian siswa ada yang sudah tahu dan sebagian yang lain 

belum tahu sama sekali tentang materi yang akan dibelajarkan di dalam 

kelas. Untuk dapat memberi layanan pembelajaran kepada semua 

kelompok siswa yang mendekati idealnya (sesuai dengan kemampuan 

awal dan karakteristik masing-masing kelompok) kita dapat menggunakan 

dua pendekatan yaitu: 

a). siswa menyesuaikan diri dengan materi yang akan dibelajarkan, yaitu 

dengan cara guru melakukan tes dan pengelompokkan (dalam hal ini 

tes dilakukan sebelum siswa mengikuti pelajaran), atau 

b). materi pembelajaran disesuaikan dengan keadaan siswa (Atwi 

Suparman, 1997 :108). 
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Materi pembelajaran yang akan dibelajarkan, apakah disesuaikan 

dengan keadaan siswa atau siswa menyesuaikan materi, keduanya dapat 

didahului dengan mengadakan tes awal atau tes prasyarat (prerequisite 

test). Hasil dari prerequisite test ini dapat menghasilkan dua keputusan, 

yaitu : siswa dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yakni a) sudah 

cukup paham dan mengerti, serta b) belum paham dan mengerti. Jika 

keputusan yang diambil siswa dikelompokkan menjadi dua di atas, maka 

konsekuensinya: materi, guru dan ruang belajar harus dipisah. Hal seperti 

ini tampaknya sangat susah untuk diterapkan, karena berimplikasi pada 

penyediaan perangkat pembelajaran yang lebih memadai, di samping 

memerlukan dana (budget) yang lebih besar. Cara lain yang dapat 

dilakukan adalah, atas dasar hasil analisis kemampuan awal siswa 

dimaksud, guru dapat menganalisis tingkat persentase penguasaan materi 

pembelajaran. Hasil yang mungkin diketahui adalah bahwa pada pokok 

materi pembelajaran tertentu sebagian besar siswa sudah banyak yang 

paham dan mengerti, dan pada sebagian pokok materi pembalajaran yang 

lain sebagian besar siswa belum atau tidak mengerti dan paham. 

Rencana strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru terhadap 

kondisi materi pembelajaran yang sebagian besar siswa sudah 

mengetahuinya, materi ini bisa dilakukan pembelajaran dalam bentuk ko-

kurikuler (siswa diminta untuk menelaah dan membahas di rumah atau 

dalam kelompok belajar, lalu diminta melaporkan hasil diskusi kelompok 

dimaksud). Sedangkan terhadap sebagian besar pokok materi 

pembelajaran yang tidak dan belum diketahui oleh siswa, pada pokok 

materi inilah yang akan dibelajarkan secara penuh di dalam kelas. 

Sedangkan langkah umum yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan 

teori behaviorisme dalam proses pembelajaran adalah : 

1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran. 

2. Melakukan analisis pembelajaran 

3. Mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajar 
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4. Menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar. 

5. Mengembangkan bahan ajar (pokok bahasan, topik, dll) 

6. Mengembangkan strategi pembelajaran (kegiatan, metode, media dan 

waktu) 

7. Mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan (latihan, tugas, tes 

dan sejenisnya) 

8. Mengamati dan menganalisis respons pembelajar 

9. Memberikan penguatan (reinfrocement) baik posistif maupun negatif, 

serta 

10. Merevisi kegiatan pembelajaran (Mukminan, 1997: 27). 
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BAB IV 

MODEL-MODEL PEMBELAJARAN 

A. Pendahuluan 

Pengalaman emperik menunjukkan, kegiatan pembelajaran yang 

sering dilakukan dosen beraneka ragam. Ada dosen yang memulai 

mengajar dengan mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa, ada pula 

yang menjelaskan kompetensi hasil belajar yang akan dicapai, ada pula 

langsung ceramah dari awal hingga akhir pembelajaran. Di akhir 

pembelajaran, ditutup dengan pemberian tugas atau merangkum materi. 

Dan masih banyak cara lain yang dilakukan dosen dalam mengelola 

pembelajaran. Setiap dosen mempunyai model sendiri untuk menentukan 

urutan kegiatan pembelajaran. Setiap model itu dipilih atas dasar 

keyakinan akan keberhasilannya dalam mengajar. Pemilihan itu mungkin 

didasarkan atas intuisi, kepraktisan atau mungkin pula atas dasar teori-

teori tertentu. Apa yang dimaksud model ? 

Berdasarkan pendekatan sistematis pembelajaran, model 

merupakan suatu cara bagaimana bahan ajar disajikan pada lingkungan 

pembelajaran. Cara yang dimaksud meliputi sifat, cakupan dan prosedur 

kegiatan yang memberikan pengalaman belajar (Gerlach and Ely,1980). 

Model pembelajaran harus dapat menyampaikan tujuan yang telah 

ditentukan dan mengelola kegiatan belajar mahasiswa. Pada konteks 

yang sama, menurut Suparman (1993) menyatakan bahwa model 

pembelajaran berkenaan dengan pendekatan pembelajaran dalam 

mengelola kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan materi atau isi 

pelajaran secara sistema, sehingga kemampuan yang diharapkan dapat 

dikuasai oleh mahasiswa secara efektif dan efisien. Seels dan Richey 

(1996) menyatakan bahwa model pembelajaran adalah perincian untuk 

memilih dan mengurutkan kejadian dan kegiatan dalam pembelajaran. 

Dari ketiga definisi tersebut menjelaskan bahwa model pembelajaran  

merupakan perencanaan dosen dalam pengelolaan tahapan mengajar.  
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Model pembelajaran yang disajikan meliputi: 1) model 

pembelaljaran kooperatif, 2) model pembelajaran berdasarkan masalah, 

3) model pembelajaran berbasis komputer.  

 

B. Model Pembelaljaran Kooperatif 

1. Pengertian Model Pembelaljaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan  pembelajaran yang 

mengutamakan kerjasama di antara mahasiswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Roger dan Johnson mengatakan bahwa tidak 

semua kerjasama bisa dianggap cooperative learning. Untuk 

memenuhi itu, terdapat lima unsur  pembelajaran kooperatif yang 

harus diterapkan:  

a. Saling Ketergantungan Positif 

Upaya menciptakan kelompok kerja yang efektif, dosen harus 

pandai dalam menyusun tugas, sehingga setiap anggota 

kelompok harus menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan 

kelompok. Aronson menyarankan, dalam melaksanakan metode 

Jigsaw sebaiknya jumlah anggota kelompok dibatasi empat 

mahasiswa.  

b. Tanggung Jawab Perseorangan 

Dosen yang efektif dalam pembelajaran kooperatif membuat 

persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa, sehingga 

masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan 

tanggung jawabnya sendiri agar tugas selanjutnya dalam 

kelompok bisa dilaksanakan. 

c. Tatap Muka 

Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu 

muka dan berdiskusi. Interaksi antara anggota kelompok akan 

membangun sinergi yang menguntungkan semua anggota dalam 

menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi 

kekurangan masing-masing. 
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d. Komunikasi Antar Anggota 

Sebelum menugaskan mahasiswa dalam kelompok, dosen perlu 

mengajarkan cara-cara berkomunikasi, karena tidak setiap 

mahasiswa mempunyai keahlian mendengarkan dan berbicara. 

Keberhasilan suatu kelompok juga tergantung pada kesediaan 

para anggotanya untuk saling mendengarkan dan ketrampilan 

mereka untuk memperagakan atau kemampuan untuk 

mengutarakan pendapatnya. 

e. Evaluasi Proses Kelompok 

Dosen perlu menyusun jadwal untuk mengevaluasi proses kerja 

kelompok dan hasil kerjasama mereka, agar kerjasama 

berikutnya bisa lebih efektif. Waktu eveluasi tidak perlu diadakan 

setiap kerja kelompok, tapi bisa diadakan selang beberapa kali 

dilaksanakan pembelajaran kooperatif. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Kooperatif  

a. Menyampaikan tujuan dan memotivasi mahasiswa 

Pada awal pembelajaran dosen menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai. Disamping itu, 

untuk mempersiapkan perhatian dan minat mahasiswa dalam 

belajar, dosen harus mampu memotivasi mahasiswa dengan 

menunjukkan relevansi materi pelajaran saat ini dengan 

kebutuhan mahasiswa atau perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi di masyarakat. 

b. Menyajikan informasi 

Dosen dalam menyampaikan materi pelajaran dapat dilakukan 

dengan ceramah singkat, penyampaikan permasalahan atau 

mendemonstrasikan prosedur inti atau sekedar menunjukkan 

sumber bacaan atau lembar kerja. 

c. Mengorganisasikan mahasiswa ke dalam kelompok belajar 

Dosen menjelaskan tata cara pembentukan kelompok belajar 

dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara 
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efisien. Pembentukan kelompok dapat berdasarkan ability 

grouping (kemampuan setara)  atau heterogenitas (keragaman). 

Masing-masing pengelompokan memiliki keuntungan dan 

kelemahan. 

d. Membimbing kelompok bekerja dan belajar 

Pada saat mahasiswa melakukan diskusi kelompok atau kerja 

kelompok, dosen melakukan monitoring dan bimbingan 

kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas 

kelompok. 

e. Evaluasi 

Dosen mengevaluasi hasil belajar tentang materi pelajaran yang 

telah dipelajari atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya. Dosen dapat menerka salah 

satu dari  evaluasi kompetisi,  evaluasi individual atau  evaluasi 

cooperative learning. 

f. Memberikan penghargaan 

Dosen menentukan teknik untuk menghargai hasil belajar 

individu maupun kelompok. 

 

C. Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

1. Pengertian Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

Ciri-ciri utama pembelajaran berdasarkan masalah meliputi 

suatu pengajuan pertanyaan atau masalah, memusatkan pada 

keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, kerjasama, dan 

menghasilkan karya dan peragaan. Pembelajaran berdasarkan 

masalah tidak dirancang untuk membantu dosen memberikan 

informasi sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa. Pembelajaran 

berdasarkan masalah bertujuan untuk (a) membantu mahasiswa 

mengembangkan keterampilan berfikir dan keterampilan pemecahan 

masalah, (b) belajar peranan orang dewasa yang autentik dan (c) 

menjadi pebelajar yang mandiri. 
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2. Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Masalah 

Karena hakekat interaktifnya, pembelajaran berdasarkan 

masalah membutuhkan banyak perencanaan, seperti halnya - 

pembelajaran  yang berpusat pada mahasiswa lainnya. 

a. Penetapan Tujuan 

Pertama kali kita mendeskripsikan bagaimana 

pembelajaran berdasarkan masalah direncanakan untuk 

membantu mencapai tujuan-tujuan seperti keterampilan 

menyelidiki, memahami peran orang dewasa, dan membantu 

mahasiswa menjadi pebelajar yang mandiri. Dalam 

pelaksanaannya pembelajaran berdasarkan masalah bisa saja 

diarahkan untuk mencapai  tujuan-tujuan yang telah disebutkan 

tadi. 

b. Merancang situasi masalah 

Beberapa dosen dalam pembelajaran berdasarkan 

masalah lebih suka memberikan mahasiswa suatu keleluasaan 

dalam memilih masalah untuk diselidiki karena cara ini 

meningkatkan motivasi mahasiswa. Situasi masalah yang baik 

seharusnya autentik, mengandung teka-teki, dan tidak 

terdefinisikan secara ketat, memungkinkan kerjasama, bermakna 

bagi mahasiswa, dan konsisten dengan tujuan kurikulum. 

c. Organisasi sumber daya dan rencana logistik 

Dalam pembelajaran berdasarkan masalah mahasiswa 

dimungkinkan bekerja dengan beragam material dan peralatan, 

dan pelaksanaanya bisa dilakukan di dalam kelas, bisa juga 

dilakukan di perpustakaan atau laboratorium, bahkan dapat pula 

dilakukan di luar sekolah. Oleh karena itu tugas 

mengorganisasikan sumber daya dan merencanakan kebutuhan 

untuk penyelidikan mahasiswa haruslah menjadi tugas 

perencanaan yang utama bagi dosen yang menerapkan  

pembelajaran berdasarkan masalah. 
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d. Merancang tugas Interaktif 

Mahasiswa perlu memahami bahwa tujuan pembelajaran 

berdasarkan masalah adalah tidak untuk memperoleh informasi 

baru dalam jumlah besar, tapi untuk melakukan penyelidikan 

terhadap masalah-masalah penting dan untuk menjadi pebelajar 

yang mandiri. Cara yang baik untuk menyajikan masalah untuk 

sebuah pelajaran dalam pembelajaran berdasarkan masalah 

adalah dengan menggunakan kejadian yang mencengangkan 

yang menimbulkan misteri dan suatu keinginan untuk 

memecahkan masalah. 

e. Mengorganisasikan mahasiswa untuk belajar 

Pada pembelajaran berdasarkan masalah dibutuhkan 

pengembangan keterampilan kerjasama diantara mahasiswa 

dan saling membantu untuk menyelidiki masalah secara 

bersama.  Berkenaan dengan hal tersebut mahasiswa 

memerlukan bantuan  dosen untuk merencanakan penyelidikan 

dan tugas-tugas pelaporan. Bagaimana mengorganisasikan 

mahasiswa ke dalam kelompok belajar kooperatif juga berlaku 

untuk mengorganisasikan mahasiswa kedalam kelompok 

pembelajaran berdasarkan masalah.  

f. Membantu Penyelidikan Mandiri dan Kelompok 

Dosen membantu mahasiswa dalam pengumpulan 

informasi dari berbagai sumber, mahasiswa diberi pertanyaan 

yang membuat mereka memikirkan masalah dan jenis informasi 

yang dibutuhkan untuk pemecahan masalah. Mahasiswa 

diajarkan menjadi penyelidik yang aktif dan dapat menggunakan 

metode yang sesuai untuk masalah yang dihadapinya. Selain itu 

diajarkan etika penyelidikan yang benar. 

Dosen mendorong pertukaran ide secara bebas dan 

penerimaan sepenuhnya ide-ide itu merupakan hal penting sekali 

dalam tahap penyelidikan pembelajaran berdasarkan masalah. 
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Selama tahap penyelidikan dosen memberi bantuan yang 

dibutuhkan tanpa mengganggu mahasiswa. 

Puncak proyek-proyek pembelajaran berdasarkan masalah 

adalah penciptaan dan peragaan artifak seperti laporan, poster, 

fisik, dan videotape.  

g. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah 

Tugas dosen pada tahap akhir pembelajaran berdasarkan 

masalah adalah membantu mahasiswa menganalisis dan 

mengevaluasi proses berfikir mereka sendiri, dan  keterampilan 

penyelidikan yang mereka gunakan. 

h. Lingkungan Belajar dan Tugas-tugas Managemen  

         Penting untuk dosen agar memiliki seperangkat 

aturan yang jelas supaya pelajaran dapat berlangsung tertib 

tanpa gangguan, menangani tingkah laku yang menyimpang 

secara cepat dan tepat, memiliki panduan mengenai bagaimana 

mengelola kerja kelompok.  

Salah satu masalah dalam pengelolan yang cukup rumit 

bagi dosen yang menggunakan  pembelajaran berdasarkan 

masalah adalah bagaimana menangani mahasiswa baik 

individual maupun kelompok yang menyelesaikan tugas lebih 

awal atau terlambat. Jadi dalam hal ini kecepatan penyelesaian 

yang mahasiswa miliki berbeda. Pada  pembelajaran 

berdasarkan masalah dimungkinkan mahasiswa mengerjakan 

tugas multi (rangkap), waktu penyelesaian tugas-tugas tersebut 

bisa berbeda-beda. Akibatnya diperlukan pemantauan dan 

pengelolaan kerja mahasiswa yang rumit.  

Pada  pembelajaran berdasarkan masalah sering sebagai 

dosen menggunakan sejumlah bahan dan peralatan, oleh karena 

itu pengelolaannya dapat merepotkan dosen. Dosen yang efektif 

harus memiliki prosedur untuk pengelolaan, penyimpanan dan 

pendistribusian bahan dan bahan. Dan yang tidak boleh 
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dilupakan dosen adalah menyampaikan aturan dan sopan 

santun untuk mengendalikan tingkah laku mahasiswa ketika 

mereka melakukan penyelidikan di luar kelas termasuk di 

dalamnya penyelidikan di masyarakat. 

i. Asesmen dan Evaluasi 

Seperti halnya pada pembelajaran kooperatif, pada 

pembelajaran berdasarkan masalah perhatian pembelajaran 

tidak pada perolehan pengetahuan deklaratif, oleh karena itu 

tugas penilaian tidak cukup bila penilaiannya hanya dengan tes 

kertas dan pensil (paper and pencils test). Teknik penilaian dan 

evaluasi yang sesuai dengan  pembelajaran berdasarkan 

masalah adalah menilai pekerjaan yang dihasilkan oleh 

mahasiswa yang merupakan hasil penyelidikan mereka.  Tugas 

asesmen dan evaluasi yang sesuai untuk  pembelajaran 

berdasarkan masalah terutama terdiri dari menemukan prosedur 

penilaian alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur 

pekerjaan mahasiswa, misalnya dengan asesmen kinerja dan 

peragaan hasil. Adapun prosedur-prosedur yang yang telah 

disebutkan tersebut dinamakan asesmen kinerja, asesmen 

autentik, dan portfolio. Penjelasan mengenai asesmen kinerja 

dan asesmen autentik secara mendetil ada pada modul 

tersendiri.  

D. Model Pembelajaran Berbasis Komputer  

Komputer dapat berfungsi sebagai tutor, alat, dan tutee (Taylor, 

1980). Peran komputer sebagai tutor identik dengan penggunaan  

Computer-Assisted Instruction (CAI), Computer-Assisted Learning 

(CAL) atau Computer-Based Instruction (CBI) oleh siswa untuk 

meningkatkan kompetensi. Sebagai alat komputer merupakan 

perangkat lunak yang digunakan sebagai software untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran pada hampir semua bidang studi di sekolah 

(Simonson dan Thompson, 1994). Software katagori ini antara lain 
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Microsof Word, Data Base Manager, Hypermedia, Graphics Programs, 

dan Paket Analisis Statistik. Sebagai tutee komputer memberikan 

stimulus yang berurutan untuk direspon siswa.  

Terminologi penggunaan komputer dalam bidang pembelajaran 

merupakan masalah debatable. Bentuk CAI, CBI dan CAL seringkali 

digunakan untuk mendeskripsikan aplikasi komputer dalam 

pembelajaran. CAI mampu menjangkau strategi pembelajaran dan 

belajar yang lebih luas dan kompleks, karena CAI mengaplikasikan 

pendekatan belajar terprogram. Dimana upaya siswa dalam mencapai 

kompetensi, dilakukan kegiatan belajar melalui tahapan-tahapan 

pembelajaran tertentu (Simoson dan Thompson, 1990). Bentuk 

pembelajaran dengan CAI biasanya diinteprestasikan sebagai suatu 

penggunaan komputer untuk menyampaikan informasi kepada siswa, 

sehingga banyak bentuk CAI mengacu pada program komputer drill 

and practice serta tutorial.  Pada awal perkembangan CAI dan CAL 

hanya mampu menyajikan materi ajar dalam unsur media teks dan 

grafik, namun saat ini telah mampu menyajikan materi ajar dalam 

multimedia. 

Perkembangan teknologi komputer saat ini, telah mengubah 

konsep multimedia. Pada era 60-an, akronim kata multimedia dalam 

taksonomi teknologi pendidikan bukan istilah yang asing. Pada saat itu, 

multimedia diartikan kumpulan/gabungan dari berbagai peralatan media 

yang berbeda untuk digunakan presentasi (Barker and Tucker,1990). 

Pada tahun 90-an,  Multimedia dimaknai sebagai transmitting text, 

audio and graphics in real time (Simonson dan Thompson,1994). 

Makna yang lebih luas, multimedia sebagai suatu sistem komunikasi 

interaktif berbasis komputer yang mampu menciptakan, menyimpan, 

menyajikan dan mengakses kembali informasi berupa teks, grafik, 

suara, video atau animasi (Gayestik,1992). Multimedia interaktif 

mempunyai potensi untuk digunakan dalam pembelajaran dengan 

berbagai strategi pembelajaran, khususnya sebagai alat bantu 
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pembelajaran untuk tutorial interaktif dan pedoman elektronik (Phillips, 

1997).  

Terminologi aplikasi komputer dalam pembelajaran terus 

berkembang, seirama dengan perkembangan teknologi komputer dan 

teknologi informasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran. E-learning 

disebut juga sebagai pembelajaran berbasis komputer. Secara umum, 

e-learning terdapat dua katagori yaitu (1) belajar dengan komputer 

mandiri (standalone) dan (2) belajar dengan komputer dalam jaringan 

(Purbo, 2001). Pengembangan lingkungan belajar berbasis Web dapat 

diciptakan dan diakseskan melalui jaringan internet atau intranet. 

Pengembangan lingkungan belajar dengan berbantuan Web, identik 

dengan kegiatan guru memberikan informasi untuk kegiatan belajar 

siswa. Pembelajaran berbasis Web mampu digunakan belajar untuk 

membentuk kompetensi siswa melalui variasi tugas, belajar 

menggunakan berbagai perangkat lunak, belajar berkolaborasi untuk 

suatu proyek dan belajar bertukar informasi (Jolliffe dkk., 2001). 

Taksonomi komputer dalam pendidikan tinggi dapat dipilah 

menjadi: (1) materi ajar, (2) alat pembelajaran, dan (3) sistem informasi 

manajemen (Rockart dan Morton, 1975).  Komputer sebagai materi ajar 

menempatkan komputer sebagai subtansi kurikulum yang harus dikaji. 

Komputer sebagai alat pembelajaran populer dimaknai sebagai CBI, 

yang berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada siswa 

(Simonson dan Thompson,1994). Ide pembelajaran berbasis komputer 

bukan berarti komputer menggantikan peran guru. Perencanaan proses 

pembelajaran harus dilakukan guru untuk mengoptimalkan penggunaan 

komputer dalam pembelajaran semua bidang studi (Rockart dan 

Morton, 1975).   

Komputer yang dimanfaatkan untuk mengelola administrasi 

pembelajaran yang disebut Computer-Managed Instruction (CMI). CMI  

digunakan untuk mengelola subyek belajar dalam keseluruhan program 

pendidikan,  meliputi  penyusunan data base, pengembangan bank soal 
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tes, mengolah dan menyusun lembar kerja elektronik, mengolah data 

akademik siswa (Carton,  1991; Simonson dan Thompson ,1994). 

Pembelajaran Berbantuan Komputer atau Computer-Assisted 

Instruction (CAI) sebagai pembelajaran yang secara langsung 

menggunakan komputer dalam mempresentasikan bahan ajar dengan 

model pembelajaran yang interaktif untuk memberikan dan 

mengendalikan lingkungan belajar secara individual (Splittgerber dan 

Stirzaker,1984). Definisi ini selaras dengan Steinberg yang menyatakan 

bahwa PBK merupakan semua penerapan komputer untuk 

pembelajaran yang memiliki aspek individual, interaktif, dan bimbingan 

(Steinberg,1991). PBK dimaknai sebagai pembelajaran individual 

karena komputer memberikan layanan sebagai tutor bagi siswa dari 

pada sebagai seorang instruktur. Dalam pembelajaran berbantuan 

komputer terjadi komunikasi dua arah secara intensif antara siswa 

dengan komputer. PBK memungkinkan siswa dapat mengajukan 

pertanyaan dan memberi respon, sedangkan komputer memberikan 

umpan balik secara cepat. Dengan umpan balik yang diberikan 

komputer diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuannya. 

Prosedur stimuli melalui layar monitor yang direspon siswa 

melalui papan ketik dan umpan balik yang berbentuk teks, suara, 

gambar, dan animasi (multimedia) tergantung pada isi program yang 

dikembangkan oleh pengembang PBK.  

Hanaffin dan Peck (1988) menyebutkan karakteristik utama 

pembelajaran berbantuan komputer:  

1) Menggunakan fasilitas komputer  

2) Dikembangkan berdasarkan kompetensi  

3) Strategi pembelajaran yang digunakan meliputi: tutorial, praktik 

dan drill, pemecahan masalah, permainan, atau simulasi. 

4) Dikembangkan berdasarkan karakteristik siswa 

5) Mengoptimalkan interaksi belajar siswa 

6) Memiliki fleksibilitas dalam mengatur kegiatan belajar  
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7) Efektif untuk mempertahankan minat belajar  

8) Menyediakan aneka umpan balik dan dapat dilakukan dengan 

cepat  

9) Cocok digunakan untuk berbagai lingkungan belajar 

10) Menilai kompetensi siswa secara komprehensif dan 

mendokumentasikan nilai dengan baik 
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BAB V 

MERUMUSKAN KOMPETENSI BELAJAR 

 

A. Pendahuluan 

Armstrong (2004) menyatakan kompetensi adalah knowledge, skill 

dan kualitas individu untuk melaksanakan tugas yang dihubungkan 

dengan pekerjaannya. Finch dan Crunkilton dalam Mulyasa menyatakan 

kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, 

sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. 

Senada hal tersebut Willy Susilo menyatakan kompetensi (individu) 

adalah kombinasi pengetahuan, kemampuan atau keterampilan dan sikap 

yang dimiliki seorang karyawan sehingga mampu melaksanakan 

pekerjaannya dengan baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. 

Barlow menjelaskan bahwa, kompetensi adalah The ability of a 

teacher to responsibly perform his or her duties appropriately atau 

kemampuan seorang guru untuk menunjukkan secara bertanggung jawab 

tugas-tugasnya secara tepat. 

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. 

Arti lain dari kompetensi adalah spesifikasi dari pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di 

dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh 

lapangan. 

Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan 

menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan 

terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun 

sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru. 

Berdasarkan pengertian tersebut, standar kompetensi guru adalah 

suatu pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan dan 

disepakati bersama dalam bentuk penguasaan pengetahuan, 
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keterampilan dan sikap bagi seorang tenaga kependidikan sehingga layak 

disebut kompeten. 

Sejalan dengan definisi tersebut, Direktorat Tenaga Kependidikan 

Dasar dan Menengah (Dikdasmen) menjelaskan bahwa kompetensi 

diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Dijelaskan lebih 

lanjut bahwa kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan dan perbuatan secara profesional dalam 

menjalankan fungsi sebagai guru. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka standar kompetensi guru 

dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang ditetapkan atau 

dipersyaratkan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa standar kompetensi guru 

adalah:“Suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar 

berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan bidang 

tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan. 

B. Kompetensi Belajar Menurut Benyamin S. Bloom 

Benyamin S. Bloom (1956) adalah ahli pendidikan yang 

terkenal sebagai pencetus konsep taksonomi belajar. Taksonomi 

belajar adalah pengelompokkan tujuan berdasarkan domain atau 

kawasan belajar. Menurut Bloom ada tiga dmain belajar yaitu : 

1. Cognitive Domain (Kawasan Kognitif). Adalah kawasan yang 

berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau secara logis yang 

bias diukur dengan pikiran atau nalar. Kawasan ini tediri dari: a) 

pengetahuan (Knowledge), b) pemahaman (Comprehension), c) 

penerapan (Aplication), d) penguraian (Analysis), e) memadukan 

(Synthesis), dan f) penilaian (Evaluation). 

2. Affective Domain (Kawasan afektif). Adalah kawasan yang berkaitan 

dengan aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, 

kepatuhan terhadap moral dan sebagainya. Kawasan ini terdiri dari: 

a) penerimaan (receiving/attending), b) respon (responding), c) 
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penilaian (valuing), d) pengorganisasian (organization), e) 

karakterisasi (characterization) 

3. Psychomotor Domain (Kawasan psikomotorik). Adalah kawasan 

yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan 

fungsi sistem syaraf dan otot (neuronmuscular system) dan fungsi 

psikis. Kawasan ini terdiri dari: a) kesiapan (set) , b) meniru 

(imitation), c) membiasakan (habitual), dan d) adaptasi (adaption). 
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BAB VI 

METODE PEMBELAJARAN 

 

A. Metode Pembelajaran 

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan 

metode pembelajaran antara lain: (1) jumlah siswa, (2) jumlah tenaga 

pengajar/Guru, (3) gaya mengajar Guru, (4) keterampilan dan 

kebiasaan Guru mengajar, (5) karakteristik mata kuliah, dan (6) 

kompetensi  yang diajarkan. 

Untuk mempermudah siswa mencapai kompetensi belajar, perlu 

adanya suatu metode pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan. Ada bermacam-macam metode 

pembelajaran, diantaranya adalah: 

 

1. Metode Ceramah 

Metode ini merupakan metode pembelajaran yang paling tua, 

konvensional, murah serta nampaknya sangat sederhana sehingga 

walaupun kini telah banyak ditemukan metode pembelajaran yang 

mutakhir, namun metode ceramah masih sering digunakan. 

Metode ceramah atau sering diistilahkan sebagai metode 

mimbar,  merupakan kegiatan pembelajaran berbentuk tatap muka 

dengan komunikasi hampir seluruhnya satu arah. Guru berbicara, 

mengambar atau menunjuk gambar sedang siswa melihat, 

mendengarkan atau mencatat. Bentuk pembelajaran semacam ini 

banyak dikecam karena banyak kelemahannya, akan tetapi tidak berarti 

tidak memiliki kelebihan. Dengan divariasi metode pembelajaran yang 

lain atau dibantu dengan media pembelajaran, kelemahan pada metode 

ceramah dapat dikurangi. 

Metode ceramah sesuai untuk kegiatan yang berupa orientasi, 

menguraikan pokok bahasan secara garis besar, mengajak berpikir, 

memberi contoh cara menalar, memberi motivasi, menyikapi dan hal-
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hal yang berhubungan dengan domain afektif. Dalam hal ini, Guru yang 

lancar berbicara, mempunyai suara yang enak didengar, pandai 

menyampaikan isyarat non verbal, simpatik, jika terpaksa marah namun 

tidak emosional, merupakan jaminan bahwa pembelajaran akan 

disenangi dan tidak akan terganggu atau diganggu oleh para siswa 

yang berbicara atau ribut sendiri. 

Siswa yang nampak pasif di dalam pembelajaran ini sebenarnya 

belum tentu pasif dalam arti tidak berbuat sesuatu, akan tetapi mungkin 

mencoba memahami, mencoba memecahkan masalah yang ditemui, 

menganalisis, mengembangkan konsep secara mandiri. Jumlah siswa 

sangat mempengaruhi dinamika pembelajaran. Makin kecil ratio antara 

jumlah siswa dan Guru, maka kadar komunikasi dua arah akan 

semakin baik. Kelemahan metode ceramah, antara lain: 

a. Mengurangi partisipasi siswa  

b. Kegiatan pengajaran menjadi verbalisme (pengertian kata-kata). 

c. Tidak banyak Guru yang dapat menjadi pembicara yang baik 

d. Guru harus menguasai subtansi materi secara baik 

e. Membatasi daya ingat 

f.   Biasanya hanya satu indera yang dipakai 

g. Kurang menarik dan bila terlalu lama membosankan. 

h. Tidak semua materi cocok untuk diceramahkan. 

 

2. Metode Tanya Jawab 

Kelemahan metode ceramah tersebut dapat dikurangi dengan 

diselingi metode tanya jawab. Guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan dalam mengajar dengan tujuan memberi rangsangan 

kepada murid untuk berpikir dan jawaban merupakan bahan 

pengarahan aktivitas belajar siswa. Pertanyaan dapat datang dari siswa 

atau Guru. Beberapa  aspek yang harus diperhatikan dalam memberi 

pertanyaan: 
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a. Pertanyaan diberikan ke semua siswa, selanjutnya dapat memilih 

salah satu siswa 

b. Distribusi pertanyaan diupayakan menyebar secara merata  

c. Jawaban siswa dapat dikonfirmasikan ke siswa lain untuk memberi 

tanggapannya 

d. Pertanyaan disusun dari pertanyaan yang memerlukan jawaban 

sederhana ke jawaban yang kompleks. 

 

3. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi merupakan metode mengajar dimana Guru 

memperagakan barang, kejadian, aturan, atau proses/prosedur kerja 

suatu peralatan atau unit mesin, baik secara langsung maupun melalui 

penggunaan alat bantu pembelajaran yang relevan dengan subtansi 

materi yang sedang disajikan. Metode demonstrasi sangat relevan 

digunakan pada mata kuliah praktikum di laboratorium, bengkel atau 

workshop. Setting pembelajaran pada saat Guru melakukan 

demonstrasi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan semua 

siswa dapat mengamati dan mengikuti peragaan secara langsung. 

Beberapa aspek yang harus dipersiapkan Guru, antara lain:  

a. Melakukan persiapan, antara lain menyusun lembar kerja siswa 

(job sheet, lab. sheet, information sheet atau operation sheet), serta 

lembar penilaian (rubrik pengamatan, check list dslb.) 

b. mempersiapkan alat, peralatan atau mesin yang diperlukan  

c. mempersiapkan kemampuan dan ketrampilan untuk 

memperagakan peralatan secara benar dan efisien 

d. merumuskan tujuan demonstrasi 

Metode Demonstrasi cukup baik apabila digunakan dalam 

penyampaian bahan pelajaran sains dan teknologi, misalnya: 

bagaimana presedur mensinkronkan dua generator pembangkit listrik, 

prosedur pengisian dan pengosongan gas freon dlsb. 

Metode demontrasi dapat dilaksanakan, apabila: 
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a. Kegiatan pembelajaran bersifat normal, magang atau latihan 

bekerja 

b. Bila subtansi materi dominan berbentuk keterampilan gerak 

(muscholar skill) 

c. Guru bermaksud menyederhanakan penyelesaian kegiatan yang 

panjang 

d. Guru bermaksud menunjukkan suatu standar penampilan atau 

ketrampilan 

e. Untuk menumbuhkan motivasi siswa tentang latihan/praktik yang 

dilaksanakan 

f. Untuk dapat mengurangi kesalahan-kesalahan 

g. Beberapa masalah yang menimbulkan pertanyaan pada siswa 

dapat dijawab lebih teliti waktu proses demonstrasi 

Kelebihan metode demonstrasi  

a. Membuat pembelajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkrit 

b. Siswa lebih mudah memahami apa yang telah dipelajari 

c. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik 

d. Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara 

teori dengan kenyataan 

e. Perhatian siswa dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap 

penting oleh Guru sehingga hal-hal yang penting dapat diamati 

seperlunya. Perhatian siswa lebih mudah dipusatkan pada proses 

belajar dan tidak tertuju pada hal-hal lain.  

f. Dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan 

hanya membaca di dalam buku, karena siswa telah memperoleh 

gambaran yang jelas dari hasil pengamatannya.  

g. Beberapa masalah yang menimbulkan pertanyaan pada diri siswa 

dapat dijawab waktu mengamati proses demonstrasi. 

  Kelemahan metode demonstrasi 
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a. Memerlukan keahlian dan keterampilan Guru secara baik 

b. Memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang disamping 

memerlukan waktu yang cukup panjang 

c. Daya tangkap setiap siswa berbeda, sehingga Guru harus 

mengulang-ulang suatu bagian yang sama agar siswa dapat 

mengikuti ketrampilan yang didemonstrasikan  

d. Waktu yang diperlukan untuk pembelajaran akan lebih lama 

dibandingkan dengan metode ceramah  

e. Demonstrasi akan menjadi metode yang kurang baik apabila 

peraltan/alat yang didemonstrasikan tidak dapat diamati dengan 

seksama oleh siswa. Misalnya alat itu terlalu kecil atau peragaan 

yang diulang-ulang untuk mencapai hasil yang baik  

f. Demonstrasi menjadi tidak efektif bila tidak diikuti dengan kegiatan 

praktik langsung untuk mendapatkan pengalaman belajar 

ketrampilan yang sebenarnya (melalui kegiatan eksperimen)  

g. Bila suatu peralatan/alat yang didemonstrasikan Guru, berbeda 

dengan peralatan/alat yang akan dieksperimenkan siswa. 

 

4. Metode Diskusi 

Diskusi dapat di definisikan sebagai suatu proses dialog yang 

melibatkan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan 

saling bertatap muka mempunyai tujuan atau sasaran yang sudah 

tertentu melalui cara tukar menukar  informasi, mempertahankan 

pendapat atau pemecahan masalah. 

Sebagai metode mengajar, diskusi dapat diartikan sebagai suatu 

cara penyajian bahan pembelajaran dimana Guru memberi kesempatan 

kepada para siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna 

mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun 

berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Forum diskusi 

dapat diikuti oleh semua siswa dalam kelas, dapat juga dibentuk 

kelompok-kelompok kecil dipimpin oleh teman mitra siswa dibawah 
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bimbingan dan pengawasan Guru. Yang perlu diperhatikan hendaknya 

semua peserta diskusi dapat berpartisipasi secara aktif di dalam 

pembicaraan. Semakin banyak siswa terlibat dan memberikan urunan 

pikiran, semakin banyak pula yang dapat mereka pelajari. 

Metode diskusi ini sering samakan dengan metode tanya jawab. 

Adapun perbedaan prinsip antara dua metode tersebut antara lain: 

a. Interaksi komunikasi dalam tanya jawab berlangsung dua arah, 

sedang diskusi multi arah 

b. Pertanyaan dalam tanya jawab bersifat faktual, sedang diskusi 

bersifat problematis 

c. Keterlibatan jumlah siswa dalam diskusi lebih banyak bila 

dibandingkan dalam tanya jawab. 

Kelebihan metode diskusi 

a. Menyadarkan siswa bahwa masalah dapat dipecahkan dengan 

berbagai argumentasi dan bukan satu jalan (satu jawaban saja). 

b. Menyadarkan siswa bahwa dengan berdiskusi mereka saling 

mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga dapat 

diperoleh keputusan yang lebih baik. 

c. Membiasakan siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain 

(yang kadangkala berbeda dengan pendapatnya sendiri) dan 

membiasakan bersikap toleran. 

Kekurangan metode diskusi, antara lain: 

a. Tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar 

b. Peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas 

c. Interaksi komunikasi seringkali didominasi oleh siswa yang senang 

berbicara. 
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BAB VII 

STRATEGI PEMBELAJARAN  

 

B. Pendahuluan 

Pengalaman emperik menunjukkan bahwa strategi pembelajaran 

yang sering dilakukan Guru beraneka ragam. Beberapa Guru mulai 

mengajar dengan mereviu materi minggu yang lalu, ada pula yang 

mengawali dengan menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, namun 

ada pula langsung menjelaskan subtansi (materi ajar). Tahap selanjutnya, 

Guru melanjutkan dengan kegiatan mengajukan pertanyaan kepada 

siswa, atau membentuk kelompok diskusi atau bahkan ada yang langsung 

mempresentasikan materi ajar. Di akhir kegiatan, pembelajaran ditutup 

dengan memberi tugas atau merangkum materi yang telah dijelaskan. 

Dan masih banyak cara lain yang dilakukan Guru dalam mengelola 

pembelajaran. Setiap Guru mempunyai strategi sendiri untuk menentukan 

prosedur/urutan kegiatan pembelajaran. Setiap strategi itu dipilih atas 

dasar keyakinan akan keberhasilannya dalam mengajar. Pemilihan 

strategi tersebut mungkin didasarkan pada intuisi, kepraktisan, 

pengalaman diri sendiri/pengalaman Guru lain atau mungkin pula atas 

dasar teori-teori tertentu.  

C. Strategi Pembelajaran 

Berdasarkan pendekatan pembelajaran yang sistematis, strategi 

merupakan suatu cara bagaimana bahan ajar disajikan pada lingkungan 

pembelajaran. Cara yang dimaksud meliputi sifat, cakupan dan prosedur 

kegiatan yang memberikan pengalaman belajar (Gerlach and Ely,1980). 

Strategi pembelajaran harus dapat menyampaikan tujuan yang telah 

ditentukan dan mengelola kegiatan belajar siswa. Pada konteks yang 

sama, strategi pembelajaran merupakan pengelolaan pembelajaran untuk 

menyampaikan materi atau isi pelajaran secara sistematis, sehingga 

kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa secara efektif dan 

efisien Suparman (1993). Seels dan Richey (1996) menyatakan bahwa 
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strategi pembelajaran adalah perincian untuk memilih dan menGurutkan 

kejadian dan kegiatan dalam pembelajaran. Urutan kegiatan dalam 

pembelajaran yang dimaksud oleh Dick dan Carey (2005) meliputi lima 

komponen, yaitu: (1) kegiatan prainstruksional, (2) penyampaian 

informasi, (3) partisipasi siswa, (4) tes, dan (5) tindak lanjut. 

Berdasarkan beberapa konsep di muka dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran adalah perencanaan dan pengelolaan 

pembelajaran, meliputi tujuan, materi ajar, kegiatan belajar mengajar, 

metode, media dan evaluasi, dengan prosedur (1) persiapan, (2) 

penyajian, dan (3) penutup. 

 

D. Mengimplementasikan Strategi  pembelajaran 

Urutan penyajian pembelajaran teori umumnya dapat dibagi 

menjadi 3 langkah, yaitu: (a) pendahuluan, (b) penyajian, dan (c) 

penutup. 

Pendahuluan merupakan tahapan pembelajaran untuk 

membangkitkan kesiapan siswa untuk menerima materi pelatihan, 

meliputi: 

1. Membangkitkan minat (daya tarik) siswa 

2. Memfokuskan perhatian siswa pada pembelajaran 

3. Mengutarakan kompetensi dasar dan relevansi (pentingnya) 

kompetensi dasar 

4. Menghubungkan materi ajar yang lalu dengan materi ajar yang 

akan disampaikan 

5. Mempersiapkan pikiran, perhatian dan psikologi siswa  

Tahapan penyajian, Guru menyampaikan fakta, konsep, prinsip 

dan prosedur kepada siswa. Pembagian proporsi waktu Guru mengajar 

dan siswa belajar sangat ditentukan oleh model pembelajaran yang 

dipilih Guru. Pada tahapan ini meliputi: 

1. Guru menyampaikan pesan dan informasi secara menarik, logis, 

bertujuan    dengan cara yang bervariasi 
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2. Guru harus dapat membangkitkan/menumbuhkan siswa untuk 

belajar 

3. Dorong siswa melakukan proses berpikir 

4. Membangkitkan siswa agar memberikan informasi dari 

pengalamannya 

5. Hindarkanlah setting klas yang pasif 

6. Berikanlan pengalaman belajar yang mengaktifkan siswa 

7. Buatlah situasi belajar yang memadai 

8. Setiap langkah dalam pengembangan sebaiknya diikuti contoh 

/aplikasinya. 

Tahapan penutup, Guru perlu mengecek kemajuan kompetensi 

siswa. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana siswa telah dapat 

menangkap subtansi materi yang telah dikuliahkan, oleh karena itu 

Guru bisa melontarkan pertanyaan lisan, tertulis, gambar-gambar, atau 

tugas yang relevan. Selain itu, Guru memberikan kesimpulan atau butir-

butir penting dari pembelajaran yang telah disajikan. Kesimpulan bisa 

disampaikan secara verbal maupun visual. Kesimpulan harus 

sederhana dan singkat, kadang-kadang kesimpulan bisa diganti dengan 

tanya jawab. Yang terakhir perlu mengutarakan kaitannya dengan 

pembelajaran yang akan datang.  
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BAB VII 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR  

 

A. Pendahuluan 

Keberhasilan beiajar seorang siswa dipengaruhi banyak factor, 

satu diantaranya ditentukan oleh sejauhmana siswa melakukan aktivitas 

membaca dan memahami literatur. Intensitas aktivitas siswa membaca 

literatur atau bahan kuliah memberikan kontribusi positip terhadap 

perolehan hasil belajar (indek prestasi kumulatif) dan lamanya waktu 

studi. Dengan demikian tak berlebihan jika Marland (1992) mengatakan 

bahwa membaca merupakan kunci untuk terjadinya proses belajar dan 

buku merupakan kunci terjadinya kegiatan membaca. 

Dalam dunia pendidikan, buku merupakan sarana belajar yang 

teramat penting. Buku lebih berperan sebagai sumber pesan atau 

informasi daripada sebagai pengganti Guru (Denning and Read, 1996). Di 

satuan pendidikanbuku, jurnal, bahan kuliah, bahan pembelajaran 

terprogram dan publikasi ilmiah yang lain memiliki kedudukan yang 

sangat strategis dalam memberi jaminan mutu suatu lembaga 

pendidian tinggi. Lebih lanjut Denning dan Read, menjelaskan bahwa 

sesuai kebutuhan kurikulum berbagai buku ajar cetak (printed material), 

antara lain literature, reference books, worksheets, resource unit, topic 

books dlsb. Kemp dan Smellie (1989) menjelaskan printed material meliputi: 

guide sheets, handout sheets, study guides, instructor's manuals dlsb. 

Berbagai istilah yang digunakan tersebut lebih berorientasi pada isi 

(content), pendekatan dan strategi pembelajaran yang direncanakan. 

Selanjutnya dalam makalah ini digunakan istilah umum yaitu buku ajar. 

 

B. Modul 

Pendidikan dan pelatihan di Indonesia seringkali menggunakan 

modul sebagai salah satu sumber belajar dan bahan ajar. Modul 

merupakan suatu paket pembelajaran berisi satu unit konsep dari materi 
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pembelajaran. Modul merupakan suatu usaha belajar individual yang 

memungkinkan siswa mencapai master pada satu kompetensi sebelum 

mereka melanjutkan ke kompetensi berikutnya (Russell). 

Karakteristik modul meliputi: (1) self-instructional, (2) pengakuan 

atas perbedaan individual, (3) memuat kompetensi belajar secara 

eksplisit, (4) adanya asosiasi, struktur dan urutan pengetahuan, (5) 

penggunaan berbagai macam media (multi media), (6) partisipasi aktif dari 

siswa, (7) adanya reinforcement langsung terhadap respon siswa, dan 

(8) adanya evaluasi terhadap penguasaan siswa atas hasil belajarnya. 

C. Jenis Bahan Ajar Praktik 

1. Information Sheet (Lembar informasi) 

Lembar informasi adalah lembar instruksional yang berisi: (a) 

informasi yang harus diketahui, dan (b) informasi yang sebaiknya 

diketahui (Larson, 1972). Jadi misalnya untuk praktik mata kuliah 

elektronika daya, peralatan yang digunakan siswa untuk praktik 

mengoperasikan Variable Speed Motor 3 phasa tidak tersedia di 

laboratorium Elektronika Daya, sedang perkembangan teknologi tersebut 

telah digunakan di banyak industri. Maka Guru pengampu mata kuliah 

Elektronika Daya sebaiknya menyusun lembar informasi 

Sering kali terjadi informasi yang baru belum dikaji di buku teks, 

maka cara terbaik adalah menyebarkannya dengan lembar informasi ini. 

Untuk membedakan antara informasi yang harus diketahui, yang 

sebaiknya diketahui dan yang bersifat sekedar sebagai penunjang dapat 

dipakai kode warna kertas (hijau, putih atau kuning misalnya). Pemilihan 

topik yang layak dimasukkan sebagai isi lembar informasi ini harus 

selektif untuk menghindari pemborosan kertas dan waktu, di samping 

untuk menjaga antusianisme siswa dalam membaca lembar informasi. 

Informasi hendaknya diolah, dibuat singkat dan ditulis dengan bahasa 

yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, sehingga tinggi nilai 

informatifnya. Pencantuman sumber memungkinkan bagi siapa saja yang 

tertarik untuk mencari informasi yang lebih lengkap. Lambar informasi ini 
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biasanya dipakai sebagai suplemen lembar kerja atau lembar 

instruksional yang lain. 

2. Operation Sheet (Lembar operasi) 

Operation adalah serangkaian kegiatan siswa yang dtlakukan siswa 

untuk menghasilkan sesuatu hasil operasi tunggal yang utuh (Larson, 

1972:158). Tujuan lembar operasi adalah untuk memberikan tahap-

tahapan yang lengkap untuk melakukan operasi tertentu. Operasi ini 

pada umumnya melibatkan proses mental dan manipulatif. Jadi dapat 

diartikan suatu unit operasi yang utuh, misalnya mengoperasikan 

CRO untuk mengukur berbagai tegangan AC dlsb. Untuk menyelesaikan 

suatu kegiatan praktikum kadang kala memerlukan lebih dari satu unit 

operasi, sehingga untuk masing-masing unit operasi perlu dibuat satu 

lembar operasi atau "operation sheef. 

Dalam operation sheet dijelaskan urutan langkah-langkah yang 

harus dikerjakan secara terperinci sehingga siswa dapat melaksanakan 

langkah-iangkah tersebut dengan pengawasan minimal dari Guru. 

Dengan kata lain lembar ini menjelaskan “bagaimana cara mengerjakan 

sesuatu". Pada umumnya lembar operasi dibagikan siswa setelah Guru 

terlebih dahulu mendemonstrasikan unit operasi tersebut. Lembar 

operasi memberikan sumber acuan bagi siswa yang lambat menerima 

demonstrasi Guru. Sedang bagi siswa yang cepat, seringkali dapat 

melakukan operasi tanpa demonstrasi Guru, cukup menggunakan 

petunjuk langkah-iangkah dalam lembar operasi. Komponen yang dapat 

dituliskan pada lembar kerja, antara lain: a) pokok bahasan, b) tujuan 

(kompetensi dasar), c) nomor lembar operasi, d) petunjuk dan 

informasi umum, e) peralatan dan bahan, f) keselamatan kerja, dan g) 

prosedur kerja, 

3. Job Sheet {Lembar kerja) 

Menurut Leighbody dan Kidd (1986), job sheet merupakan suatu 

daftar instruksional yang disusun secara garis besar tahapan untuk 

membentuk performan pekerjaan secara utuh. Diasumsikan bahwa siswa 
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yang membaca fembar instruksional ini telah mengetahui bagaimana 

melakukan masing-masing tahapan rincinya. Suatu pekerjaan (job) 

mengacu kepada suatu proyek secara keseluruhan atau sebagtan dari 

proyek yang secara bulat sudah menghasilkan sesuatu produksi barang 

atau jasa. Biasanya pekerjaan dalam konteks praktikum di kampus 

adalah suatu pekerjaan yang merupakan kebulatan kegiatan 

pembelajaran (unit of teaching increment), yang bisa terdiri dari dua unit 

operasi (operation) atau lebih. Dalam suatu program instruksiona!, job 

sheet (lembar kerja) digunakan bersama dengan lembar operasi. 

Dimana lembar operasi berikan materi praktikum bagaimana 

melakukan operasi, sedang lembar kerja harus mengacu pada lembar 

operasi yang telah digunakan dan mengintegrasikan beberapa lembar 

operasi yang secara mendasar dibutuhkan untuk membentuk 

performan pekerjaan (Larson, 1972). 

Berlainan dengan operation sheet, job sheet atau lembar kerja tidak 

menunjukkan secara rinci langkah demi langkah yang harus dilakukan. 

tetapi hanya menyebutkan urutan kerja secara garis besar atau petunjuk 

umum. Untuk melaksanakan masing-masing urutan kerja diperlukan 

operation sheet terdahulu yang sudah dipelajari sebelumnya dan dapat 

dilihat kembali. Job sheet tidak mengulang lagi apa yang ada dalam 

operation sheet, tetapi langsung memanfaatkannya sebagai acuan 

urutan kerja. Komponen yang dapat dituliskan pada lembar kerja, antara 

lain: a) pokok bahasan, b) tujuan (kompetensi dasar), c) petunjuk dan 

informasi umum, d) peralatan dan tahan, e) keselamatan kerja, f) prosedur 

kerja, dan g) sumber rujukan. 

 

D. Prosedur Pengembangan Buku ajar 

Pengembangan buku ajar merupakan bagian dari sistem 

pengembangan pembelajaran, dimana proses pembelajaran terjadi, baik 

dalam sistem belajar berbasis internet maupun dalam sistem 

pembelajaran konvensional (tatap muka). Buku ajar disusun 
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berdasarkan pada kompetensi yang hendak dicapai, kebutuhan siswa, 

silabus, dan kontrak pembelajaran  

Prosedur pengembangan buku ajar dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Prosedur Pengembangan Bahan Ajar 

 

Penyusunan buku ajar dapat dtlakukan Guru melalui beragam 

cara, dari yang termurah sampai yang termahal, dari yang paling 

sederhana sampai yang tercanggih. Secara umum ada tiga cara yang 

dapat ditempuh Guru dalam menyusun buku ajar, yaitu : (1) Menulis 

sendiri (starting from scratch), (2) Pengemasan kembali informasi 

(information repackaging), (3) Penataan informasi (compilation) (Panen, 

2001). 
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1.  Menulis Sendiri 

Guru dapat menulis sendiri buku ajar yang akan digunakan 

dalam pembelajaran. Asumsi yang mendasari cara ini, bahwa Guru 

merupakan pakar yang dipercaya dalam bidang ilmu yang ditekuninya, 

mempunyai kemampuan menulis, dan mengerti kebutuhan siswa. 

Guru sebagai pakar bidang i!mu (dapat secara individual maupun 

tim) menulis buku ajar yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. Penulisan bersama dengan beberapa pakar di bidang 

ilmu yang sama merupakan cara yang baik karena cepatnya 

perkembangan dibidang ilmu dewasa ini. Penulisan buku ajar oleh 

beberapa pakar dapat menambah kredibilitas buku ajar tersebut bagi 

pemakai (siswa dan Guru di satuan pendidikanlainnya). 

Disamping penguasaan bidang ilmu, diperlukan kemampuan 

menulis buku ajar sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Belum 

semua Guru memiliki keterampilan tersebut. Namun, bukan tidak mungkin 

bagi Guru, untuk mempelajari cara penulisan buku ajar, baik melaiui 

seminar atau pelatihan. Cara lain yang dapat ditempuh Guru adalah 

bekerja sama dengan "instructional designer" atau perancang 

pembelajaran untuk memberikan bimbingan dan saran-saran menuliskan 

buku ajar yang baik. 

Penulisan buku ajar selalu berlandaskan pada kebutuhan siswa, 

meliputi kebutuhan pengetahuan, kebutuhan keterampilan, kebutuhan 

bimbingan, kebutuhan latihan, dan kebutuhan umpan balik. Guru dapat 

mengetahui kebutuhan siswa berdasarkan : 

1. analisis pembelajaran yang telah dibuat untuk matadilkat yang  

dibinanya, 

2. berdasarkan silabus (hasil rekonstruksi mata kuliah), dan 

3. berdasarkan kontrak pembelajaran yang teiah disusun. 

 

Jadi materi yang disajikan dalam buku ajar adalah pokok bahasan 

dan sub pokok bahasan yang tercantum didalam silabi yang meliputi 
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seluruh pembelajaran sesuai ruang lingkup kuliah yang disusun dalam 

kontrak pembelajaran. Analisis kebutuhan belajar siswa dapat dilakukan 

oleh Guru sendiri  atau dengan bantuan perancang pembelajaran (jika 

mungkin). 

Penulisan buku ajar yang dilakukan oleh Guru sendiri 

merupakan cara yang paling ekonomis, walaupun beban Guru menjadi 

cukup berat. Hasil dari penulisan buku ajar yang dilakukan oleh Guru 

sendiri bukan cuma sekedar seperangkat buku ajar yang dapat 

dipergunakan oleh Guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

Namun dari proses penulisan buku ajar tersebut,  Guru juga akan 

memperoleh keterampilan baru, yaitu keterampilah menulis buku ajar. 

2.  Pengemasan kembali informasi (Information Repackaging) 

Dalam pengemasan kembali informasi, Guru tidak menulis buku 

ajar dari awa! (from nothing atau from scratch), tetapi Guru 

memanfaatkan buku-buku teks dan informasi yang sudah ada 

dipasaran untuk dikemas kembali sehingga berbentuk buku ajar yang 

memenuhi karakteristik buku ajar yang baik, dan dapat dipergunakan 

oleh Guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Informasi yang sudah 

ada di pasaran dikumpulkan berdasarkan kebutuhan (sesuai dengan 

kompetensi, silabi, dan kontrak pembelajaran). Kemudian, disusun 

kembali atau ditulis ulang dengan gaya bahasa dan strategi yang sesuai 

untuk menjadi suatu buku ajar, juga diberi tambahan kompetensi yang 

akan dicapai, bimbingan belajar bagi siswa, latihan dan tes formatif, 

dan umpan balik bagi siswa agar mereka dapat mengukur sendiri 

kemampuan yang telah dicapai. 

Pengemasan kembali informasi memerlukan keterampilan Guru 

untuk menulis ulang atau menggubah dan melengkapi informasi-

informasi tersebut untuk menjadi suatu buku ajar yang baik. Dalam 

proses ini Guru perlu menentukan seberapa banyak perubahan yang 

perlu dilakukan terhadap bahan yang sudah ada, kemudian apakah 

perubahan tersebut dapat dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan, 
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dengan sumber daya yang tersedia, dan seijin atau sepengetahuan 

pengarang asli. Bantuan perancang buku ajar dalam tahap ini mungkin 

diperlukan oleh Guru untuk memberikan masukan tentang perubahan-

perubahan yang perlu dilakukan dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

pembelajaran, serta kelayakan perubahan-perubahan tersebut. 

Pengemasan kembali informasi merupakan cara penyusunan 

buku ajar yang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan penulisan dari 

awal. Namun, proses ini dapat menjadi mahal, karena memerlukan 

proses memperoleh ijin dan pengarang asli. Kegiatan penyusunan 

buku ajar dengan cara pengemasan kembali informasi ini selain 

menghasilkan seperangkat buku ajar yang digubah dari buku teks atau 

informasi yang ada di pasaran, juga memberikan pengetahuan dan 

keterampilan kepada Guru untuk mengubah buku teks dan informasi 

yang ada menjadi suatu buku ajar yang berkualitas dan dapat digunakan 

oleh Guru dan siswa dalam pembelajaran, 

3.  Penataan Informasi (Compilation) 

Selain menulis sendiri, pengembangan buku ajar juga dapat 

dilakukan melalui cara lain, yaitu dengan mengkompilasi seluruh bahan 

atau buku ajar yang diambil dari buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan lain-

iain. Proses pengembangan buku ajar melalui penataan informasi 

(kompilasi). 

Proses penataan informasi hampir mirip dengan proses 

pengemasan kembali informasi. Namun dalam proses penataan 

informasi tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap bahan kuliah 

yang diambil dari buku teks, materi audio-visual, dan informasi lain yang 

sudah ada di pasar. Jadi materi-materi tersebut dikumpulkan, difotocopy 

dan digunakan secara langsung. Buku teks, materi audio-visual dan 

informasi lain yang akan digunakan sebagai materi inti dari buku ajar 

kemudian dipilih, dan disusun berdasarkan kompetensi yang akan 

dicapai, silabi, dan urutan pembelajaran yang tercantum dalam kontrak 

pembelajaran. 
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Penataan informasi untuk menyusun buku ajar dapat dilakukan 

sendiri oleh Guru. Proses ini merupakan proses yang paling ekonomis 

dan tidak membutuhkan waktu yang banyak. Yang diperlukan adalah 

keterampilan Guru (juga waktu instruktur) untuk mengumpulkan buku teks 

materi audio-visual dan informasi lain melalui penelusuran literatur di 

perpustakaan, seleksi materi di toko buku, dan seleksi informasi-

informasi yang actual dikoran, majalah ilmiah, dan Iain-Iain. Materi yang 

dikumpulkan hanya sesuai dengan acuan dan sumber pustaka yang 

sudah tercantum dalam silabus dan atau kontrak pembelajaran. 

Materi-materi tersebut kemudian disusun berurutan berdasarkan 

kompetensi yang akan dicapai dan sesi pembelajaran setelah tersisusun 

rapi, Guru perlu menyediakan halaman penyekat berisi informasi tentang 

nomor pertemuan, kompetensi, pokok bahasan dan deskripsi singkat, 

Bahan bacaan yang dikompilasi, tugas, serta ha!-hal lain yang perlu 

diketahui siswa sehubungan dengan sesi tersebut. 

E. Struktur Buku Ajar 

Buku ajar untuk siswa perlu dirancang berdasarkan asumsi bahwa 

siswa mempunyai tingkat heterogenitas yang beragam. Dengan 

demikian, setiap siswa berbeda dari siswa lainnya, dalam aspek usia, 

kemampuan belajar, ketrampilan kerja, pengalaman belajar, dan gaya 

belajar. Hal-ha! tersebut merupakan masukan yang berguna bagi Guru 

dalam proses penyusunan buku ajar bagi siswa. Dengan demikian, buku 

ajar yang dihasilkan Guru harus bersifat sangat luwes (fleksibel) untuk 

dapat mengakomodasi beragam titik awal dan alur belajar berdasarkan 

perilaku awal siswa, dan beragam gaya belajar siswa. 

Buku ajar yang disusun oleh Guru dan dirancang sedemikian rupa 

lengkap dengan pedoman siswa dan pedoman pengajarnya bertujuan 

untuk memudahkan tugas Guru mengajar dan juga memudahkan 

siswa belajar. Oleh karenanya, terlepas dari cara penyusunan dan 

rancangannya, buku ajar perlu diberi bab-bab sehingga tidak terlampau 

berat untuk dipelajari oleh siswa pada saat tertentu, perlu 
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mengintegrasikan bimbingan belajar bagi siswa jika menghadapi konsep 

atau prinsip yang sukar, mengintegrasikan pertanyaan yang perlu 

dipikirkan oleh siswa dan tugas-tugas yang mengaktifkan siswa, serta 

ditulis dalam bahasa yang komunikatif dan bersahabat. 

Atwi Suparman (1993), membuat model buku ajar yang terdiri dari 

beberapa komponen sebagai berikut:  

1.  Tinjauan mata kuliah 

Tinjauan mata kuliah merupakan gambaran isi keseluruhan mata 

kuliah secara ringkas. Biasanya bagian ini berada dibagian depan 

dari buku ajar, narnun penulisannya dapat dilakukan belakangan 

(menyusul), seteiah seluruh buku ajar disusun secara lengkap. 

Tinjauan mata kuliah biasanya terdiri dari: 

> Deskripsi singkat mata kuliah yang diambil dari silabi 

> Kegunaan mata kuliah bagi siswa di kemudian hari, relevansi 

mata kuliah dengan bidang pekerjaan, atau prasyarat untuk 

mengikuti mata kuliah selanjutnya. Jika mata kuliah merupakan 

rangkaian dalam mata kuliaht berseri (prasyarat),  maka hat 

tersebut dijelaskan dalam bagian ini. 

> Kompetensi umum (diambil dan silabi)  

> Susunan (urutan) materi diktat dari bab pertama sampai bab 

terakhir, dan keterkaitan setiap bab dengan penggunaan 

sumber belajar lain, seperti CAI, program audio-visual (jika ada).  

> Petunjuk bagi siswa untuk mempelajari buku ajar.  

2.  Bab I (berulang untuk bab berikutnya) 

Penulisan bab per bab buku ajar adalah sama dengan proses 

pembelajaran yang dilakukan Guru mengajar tatap muka dengan 

peserta diktat. Guru perlu membayangkan dirinya seoiah-olah 

berkomunikasi dengan siswa. Dengan demikian, bahasa penulisan 

yang digunakan adalah bahasa dialog, komunikatif, sederhana dan 

tidak formal. Susunan bab per bab dan susunan komponen-komponen 

dalam setiap bab mencerminkan strategi pembelajaran yang lazim 
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digunakan Guru dalam pembelajaran, yaitu dimulai dari 

pendahuluan, penyajian, dan penutup. Setiap bab buku ajar biasanya 

terdiri dari: 

 a. Pendahuluan 

Bagian pendahuluan yang ditulis dengan menarik diharapkan 

dapat membangkitkan minat siswa untuk membaca bab-bab 

selanjutnya. Bagian pendahuluan terdiri dari: 

• Deskripsi   singkat   atau   gambaran   umum   tentang   cakupan   

bab tersebut. Deskripsi singkat dapat dinyatakan dengan 

paragraf naratif atau  dengan   pertanyaan-pertanyaan   yang   

dapat   menstimulasi siswa untuk berpikir. 

• Relevansi antara bab tersebut dengan pengetahuan atau 

pengalaman yang telah dimiliki siswa dengan kegunaan bagi 

siswa jika kelak siswa bekerja di masyarakat dengan bab 

atau mata kuliah lain jika bab tersebut terkait dengan mata 

kuliah lain. 

• Indikator keberhasilan dijabarkan dan kompetensi umum diambi! 

dari silabi. 

b.  Penyajian 

Bagian penyajian merupakan inti dari buku ajar. Bagian 

penyajian terdiri dari: 

• Uraian atau penjelasan materi yang dibahas secara rinci dan 

diikuti dengan contoh-contoh yang konkrit. 

• Latihan yang berisi kegiatan yang harus dilakukan siswa setelah 

membaca uraian materi. Tujuan latihan adalah agar siswa 

benar-benar belajar secara aktif dan dapat menguasai konsep 

atau prinsip yang dibahas. 

• Rangkuman atau ringkasan dari konsep atau prinsip yang 

dibahas. 

Dalam bagian penyajian ini, Guru dapat menggunakan alat 

bantu belajar agar siswa dapat lebih mudah mempelajari materi 
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yang disajikan. Harrison (1990) dalam Paulina menjelaskan 

bahwa alat bantu belajar yang dapat dimanfaatkan antara lain : 

• Untuk membantu ingatan: checklist (daftar centang), label, 

diagram, kode, mnemonic (akronim, analogi). 

• Untuk membantu kecepatan mempelajari informasi: tanda-

tanda, warna, bentuk. 

• Untuk membantu pemahaman:  pertanyaan yang analitis,  

umpan balik. 

• Untuk menyederhanakan informasi: tabel, grafik, flowchart, 

panah, kotak, ilustrasi. 

Jika   Guru  tidak   menulis  sendiri   materi  kuliahnya,   

tetapi menggunakan bahan yang sudah ada dipasaran, maka 

pada bagian penyajian ini Guru dapat memanfaatkan bahan-

bahan, buku teks, program audio-visual lain yang sudah ada di 

pasaran. 
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BAB IX 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

A. PENDAHULUAN 

Perencanaan proses pembelajaran merupakan ungkapan 

instruksional yang telah  familier bagi Guru. Karena sudah terlanjur 

dipahami kegiatan instruksional tersebut menjadi jarang dilakukan. 

Banyak praktisi pendidikan menganggap kegiatan instruksional tersebut 

hanya untuk memenuhi administrasi supervisi. Sementara Guru yang 

menganut aliran konstruktivisme sering mengkontraskan kegiatan 

instruksional tersebut dengan pembelajaran yang berorientasi pada 

kebutuhan belajar siswa dan dianggap akan memasung improvisasi 

pelaksanaan pembelajaran. Bahkan bagi sebagian Guru yang 

berpengalaman berasumsi bahwa perencanaan proses pembelajaran 

telah terpola dalam mindset mereka seirama dengan pengalaman 

mengajar. Jika demikian faktor apa yang mendorong kita berdiskusi di sini 

untuk membahas perencanaan proses pembelajaran ? 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 19 

mendeskripsikan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi, 

memberikan kesempatan yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik maupun 

psikologis peserta didik. Diharapkan pula dalam proses pembelajaran, 

pendidik memberikan keteladanan. 

Pencapaian proses pembelajaran di satuan pendidikanyang 

berkualitas, seperti yang digambarkan di atas perlu dilakukan upaya 

sistemik dan sinergi dalam menyusun perencanaan proses pembelajaran 

yang sistematis agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan, menilai, dan  mengawasi proses pembelajaran.  
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Standar perencanaan proses pembelajaran tersebut menurut 

ketentuan pasal 20 PP No. 19 Tahun 2005  harus meliputi: 1) silabus dan 

2) rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sekurang-kurangnya 

mencakup: 1) tujuan pembelajaran, 2) materi ajar, 3) metode pengajaran, 

4) sumber belajar, dan 5) penilaian hasil belajar. 

Pada hakikatnya pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan 

orang (siswa, peserta didik, peserta diklat, atau si belajar), atau upaya 

untuk membuat orang menjadi belajar. Secara lebih teknis operasional, 

pembelajaran dapat dipandang sebagai proses interaksi peserta didik 

dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 

(Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007). Oleh karena itu, proses 

pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar 

terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, terkait dengan 

kegiatan pembelajaran, tugas utama guru secara garis besar dapat dike-

lompokkan menjadi tiga, yaitu (1) merancang pembelajaran, (2) 

melaksanakan pembelajaran, dan (3) mengevaluasi pembelajaran. Ketiga 

kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling berkaitan dan tidak 

dapat dipisahkan antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya. 

Dalam konteks tersebut merancang pembelajaran merupakan kegiatan 

yang paling strategis, karena pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran 

sebagian besar bergantung pada perancangan pembelajaran yang telah 

dibuat sebelumnya. Keterkaitan antarketiga kegiatan pembelajaran 

tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut. 

 

 

Umpan balik 

 

Gambar   Kegiatan Pembelajaran 
 

 

Perancangan 

Pembelajaran 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Evaluasi 

Pembelajaran 
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Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan maka ketiga tugas guru 

tersebut harus dilaksanakan secara terstandar. Dalam kaitan ini, 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 menyebutnya dengan standar 

proses pembelajaran, yakni standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk 

mencapai kompetensi lulusan. Standar proses meliputi perencanaan 

proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk ter-

laksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

 

A. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

Standar proses pembelajaran mencakup perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Sesuai dengan 

topik bahan ajar ini maka yang akan dibahas hanya dibatasi pada 

perencanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran 

saja. 

 

1. Perencanaan Proses Pembelajaran 

Perencanaan proses pembelajaran meliputi dua hal, yaitu silabus 

dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas 

matapelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator 

pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, 

metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan 

sumber belajar. 

a. Silabus 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau 

kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup SK, KD, 
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indikator pencapaian kompetensi, materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar.  

 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan 

pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi 

dasar (KD) yang ditetapkan dalam Standar Isi dan telah dijabarkan 

dalam silabus. Lingkup RPP paling luas mencakup 1 (satu) KD yang 

terdiri atas 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali  per-

temuan atau lebih.  

2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

a. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran  

Salah satu standar dalam persyaratan pelaksanaan proses 

pembelajaran yang harus dipenuhi oleh pendidik adalah standar 

pengelolaan kelas yang mencakup hal-hal sebagai berikut. 

1) Guru menentukan dan memilih setting tempat belajar (di kelas, 

laboratorium, bengkel, atau sanggar), 

2) Guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta 

didik dan matapelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan 

dilakukan, 

3) Guru mengatur volume suara dan intonasi suara sehingga dapat 

didengar dengan baik oleh peserta didik, 

4) Guru bertutur kata secara santun, dan dapat dimengerti oleh 

peserta didik, 

5) Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan 

kemampuan belajar peserta didik,  

6) Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, 

keselamatan, dan keputusan pada peraturan dalam 

menyelenggarakan proses pembelajaran; 

7) Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons 

dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran 
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berlangsung; 

8) Guru menghargai pendapat peserta didik; 

9) Guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi; 

10) Pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus 

matapelajaran yang diampunya; dan 

11) Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai 

dengan waktu yang dijadwalkan. 

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. 

Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses   pembelajaran; 

b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

c. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar 

yang akan dicapai; dan 

d. menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai  silabus.  

 

2. Kegiatan Inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran 

untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 
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Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik dan matapelajaran, yang 

dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

 

a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan 

dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari;  

2) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain; 

3) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta 

antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber 

belajar lainnya; 

4) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

5) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di 

laboratorium, studio, atau lapangan. 

b. Elaborasi 

Dalarn kegiatan elaborasi, guru: 

1) membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang 

beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

2) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, 

diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru 

baik secara lisan maupun tertulis; 

3) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

4) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif 

dan kolaboratif; 

5) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

6) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi 
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yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual 

maupun kelompok; 

7) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan laporan 

eksplorasi; kerja individual maupun kelompok; 

8) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, 

festival, serta produk yang dihasilkan; dan 

9) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang 

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri. 

c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1) memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan, tulisan,  isyarat, maupun hadiah terhadap 

keberhasilan peserta didik; 

2) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber;  

3) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan; 

4) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman 

yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

a) berfungsi sebagai nara sumber dan fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi 

kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan 

benar; 

b) membantu menyelesaikan masalah; 

c) memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan 

pengecekan hasil eksplorasi; 

d) memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; dan 

e) memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang 

atau belum berpartisipasi aktif.  

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 
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a. bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri 

membuat rangkuman atau simpulan pelajaran; 

b. melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

c. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran; 

d. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling 

dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan 

e. menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

B.  SILABUS 

1. Prosedur Penyusunan Silabus 

Alur penyusunan silabus dapat digambarkan dalam diagram alir 

sebagai berikut.  
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Gambar 4. Diagram Alir Penyusunan Silabus Matapelajaran 

 

 

Penjelasan: 

a. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar 

Mengkaji SK dan KD matapelajaran pada kelompok program produktif, 

sebagaimana tercantum dalam Spektrum SMK 2008, dengan 

memperhatikan hal-hal berikut: 

1) urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat 

kesulitan materi, tidak selalu harus sesuai dengan urutan yang ada 

dalam dokumen SKL; 

2) keterkaitan antara SK dan KD dalam matapelajaran; 

3) keterkaitan SK dan KD antarmatapelajaran. 
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b. Merumuskan indikator  

Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang diwujudkan dalam 

bentuk perubahan perilaku yang dapat diukur dan diamati, mencakup 

aspek kognitif, keterampilan, dan afektif. Indikator dirumuskan 

menggunakan kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat 

diobservasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun 

alat penilaian. Kata kerja yang digunakan dalam perumusan indikator 

tidak boleh lebih tinggi dari kata kerja dalam KD (berdasarkan prinsip 

taksonomi Bloom). 

c. Penentuan jenis penilaian 

Penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan 

indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes 

dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran 

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

penggunaan portofolio, dan penilaian diri. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan penilaian adalah: 

(a) penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi, (b) 

penilaian menggunakan acuan kriteria, (c) sistem yang direncanakan 

adalah sistem penilaian yang berkelanjutan, (d) hasil penilaian 

dianalisis untuk menentukan tindak lanjut, baik berupa pembelajaran 

remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah 

kriteria ketuntasan maupun pembelajaran pengayaan bagi peserta 

didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan, dan (e) sistem 

penilaian harus disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang 

ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran 

menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan, maka evaluasi 

harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya 

teknik wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi 

lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan. 

d. Mengidentifikasi materi pembelajaran 
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Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian 

SK dan KD dengan mempertimbangkan: (a) potensi peserta didik; (b) 

tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual 

peserta didik; (c) kebermanfaatan bagi peserta didik; (d) struktur 

keilmuan; (e) aktualitas, kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran; (f) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan 

tuntutan lingkungan; dan (g) alokasi waktu. 

e. Mengembangkan kegiatan pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman 

belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi 

antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, peserta didik dengan 

lingkungan, dan peserta didik denga sumber belajar lainnya dalam 

rangka pencapaian KD. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud dapat 

terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang 

bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Di samping itu, kegiatan 

pembelajaran juga harus memuat pengembangan karakter dan 

kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Dengan kata lain,  

pada kegiatan  pembelajaran harus tergambar  bahwa peserta didik 

tidak hanya akan memperoleh pengalaman belajar tentang substansi 

yang dipelajari (hard skills) tetapi juga tentang soft skills. Dengan 

demikian hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan 

kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan 

kepada para pendidik agar dapat melaksanakan proses 

pembelajaran secara profesional. 

2) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus 

dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai 

kompetensi dasar.  

3) Kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik sebagai 

subjek/student centered, sehingga guru lebih berperan sebagai 

fasilitator. 
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4) Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan 

hierarki konsep materi pembelajaran.  

5) Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal 

mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan 

kegiatan pembelajaran siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.  

f. Menentukan alokasi waktu 

Alokasi waktu pembelajaran ditentukan dengan memperhatikan hal-

hal berikut. 

1. Silabus matapelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu 

yang disediakan untuk setiap matapelajaran selama 

penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.  

2. Penyusunan silabus suatu matapelajaran memperhatikan alokasi 

waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu 

matapelajaran lain yang sekelompok. 

3. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan 

penggalan silabus sesuai dengan SK dan KD untuk matapelajaran 

dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum.  

g. Menentukan sumber belajar 

Sumber belajar adalah rujukan, objek, media, dan/atau alat/bahan 

yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat 

berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, lingkungan fisik, 

alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada 

SK dan KD serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan 

indikator pencapaian kompetensi. 

 

2. Komponen dan Format Silabus 

Komponen silabus mencakup: (a) identitas silabus, (b) KD, (c) 

indikator, (d) materi pokok pembelajaran, (e) kegiatan pembelajaran, 

(f) penilaian, (g) alokasi waktu, dan (h) sumber pembelajaran. 
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Sedangkan format silabus yang lazim digunakan adalah format matrik 

sebagai berikut. 

 

SILABUS 
 

Nama Sekolah   : 
Mata Pelajaran   : 
Kelas/Semester   : 
Standar Kompetensi      :      Identitas Silabus 
Kode Standar Kompetensi : 
Alokasi Waktu   :  

 

 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator *) Materi Ajar 
Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

  
a. Kognitif: 
 
 
b. Psikomotorik 
 
 
c. Afektif 
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3. Cara Mengisi Masing-Masing Komponen 

a. Identitas Silabus 

1) Nama Sekolah 

Diisi dengan nama SMK yang bersangkutan, misalnya: SMK 

Negeri 6 Malang; SMK PGRI 3 Tlogomas Malang. 

2) Matapelajaran 

Diisi dengan nama matapelajaran sebagaimana terdapat 

dalam struktur kurikulum. Khusus untuk program produktif, 

nama mapelnya secara umum hanya dipilah menjadi dua, yaitu 

Dasar Kompetensi Kejuruan, dan Kompetensi Kejuruan. 

3) Kelas/Program 

Kelas diisi dengan angka romawi besar X s.d XII yang 

menunjukkan kelas di mana silabus akan digunakan.  

4) Semester 

Diisi dengan angka romawi I (untuk semeter gasal) atau II 

(untuk semester genap). 

5) Standar Kompetensi 

Diisi dengan rumusan SK sebagaimana terdapat dalam 

Spektrum SMK. Untuk menghindari kesalahan penulisannya 

bisa cara copy-paste saja. 

6) Alokasi Waktu 

Diisi dengan jumlah alokasi waktu untuk SK tersebut. 

b. Komponen Silabus 

1) Kompetensi Dasar 

Diisi dengan rumusan KD sebagaimana terdapat dalam 

Spektrum SMK. Untuk menghindari kesalahan penulisannya 

bisa cara copy-paste saja. 

2) Indikator 

Diisi dengan pernyataan perilaku belajar yang mengindikasikan 

ketercapaian KD yang bersangkutan, yang dirumuskan 

menggunakan kata kerja operasional. Jumlah indiktor setiap 
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KD minimal dua, dan tingkat tertinggi kata kerja operasional 

yang digunakan maksimum sama dengan kata kerja KD. 

3) Materi Pokok Pembelajaran 

Diisi garis besar atau topik-topik materi pelajaran yang 

berfungsi menunjang pencapaian KD sesuai rumusan 

indikatornya, dan dapat mencakup keseluruhan ranah 

kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap).  

4) Kegiatan Pembelajaran 

Diisi dengan kegiatan fisik dan/atau mental yang harus 

dilakukan peserta didik dalam berinteraksi dengan sumber 

belajar untuk mencapai penguasaan KD sesuai dengan 

indikator yang telah ditetapkan. 

5) Penilaian 

Diisi dengan teknik penilaian, bentuk instrumen yang 

digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa sesuai dengan 

KD dan  indikator-indikatornya serta kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan peserta didik. Teknik penilaian diisi dengan 

jenis tes (tertulis, lisan) dan non tes (kinerja, observasi, 

penilaian antar teman, penilaian diri, jurnal, portofolio). Bentuk 

instrumen berupa  portofolio, lembar pengamatan, unjuk kerja 

dsbnya.  

6) Alokasi Waktu 

Diisi dengan jumlah waktu standar (dalam satuan jam 

pelajaran, yakni 45 menit) yang diperlukan peserta didik untuk 

mencapai KD yang bersangkutan. 

7) Sumber Belajar 

Diisi dengan berbagai sumber pembelajaran yang dapat 

memfasilitasi belajar siswa untuk mencapai KD, sesuai dengan 

indikator, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. Penulisannya dibuat dengan sistem 

bullet dan selengkap mungkin. 
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C. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

1. Prosedur Menyusun RPP 

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar 

peserta didik dalam upaya mencapai KD. Secara garis besar alur 

penyusunan RPP digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar5  Alur Penyusunan RPP 
 

Penjelasan: 

a. Mengkaji SK, KD, dan Indikator 

Berdasarkan prosedur penyusunan RPP tersebut diketahui bahwa hal 

yang pertama kali harus diperhatikan guru adalah mengakaji rumusan 

 
 
 
 

Indikator  

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Mengkaji SK,KD dan indikator pada Silabus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
             

 

Tujuan 
Pembelajaran 

Materi Ajar 

Skenario Pembelajaran 
 Pendahuluan 

 Inti 

 Penutup 

 

Sumber Belajar 

Penilaian Hasil Belajar 

Metode 

PENYUSUNAN RPP 



72 

 

SK, KD, dan indikator sebagaimana terdapat dalam silabus. Di antara 

ketiga komponen tersebut yang sangat penting dikaji ulang adalah 

rumusan indikatornya. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan 

berikut ini. 

1) Ada sebagian silabus SMK yang rumusan indikatornya masih 

menggunakan bentuk kata kerja pasif, misalnya: “Alat yang benar 

dipilih menggunakan standard Internasional atau standar-standar 

lain yang sesuai untuk parameter potong”. Jika terdapat silabus 

yang demikian maka sebelum menyusun RPP terlebih dahulu 

harus dilakukan pengubahan “kata kerja” dalam rumusan indikator 

tersebut dari bentuk “pasif” menjadi “aktif” sehingga rumusannya 

menjadi: “Memilih alat potong yang akan digunakan sesuai dengan 

standar yang berlaku untuk parameter potong”. 

2) Rumusan indikator dalam silabus kurang operasional. 

3) Rumusan indikator dalam silabus belum mencakup tiga elemen 

pembentuk kompetensi sekaligus, yakni kognitif (cognitive), afektif 

(affective), dan psikomotorik (psychomotoric).  

Jika para guru (peserta PPG) menemukan salah satu dari ketiga 

alasan tersebut, atau bahkan ketiga-tiganya, maka sebelum menyusun 

RPP harus terlebih dulu memperbaiki rumusan indikator tersebut. 

b.  Merumuskan Tujuan Pembelajaran 

Setelah rumusan indikator dalam silabus diyakini kebenarannya, maka 

guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran untuk masing-masing 

indikator tersebut. Dalam hal ini setiap “rumusan indikator” dapat 

dipandang sebagai “rumusan behavior” dari setiap rumusan tujuan 

pembelajaran yang akan dirumuskan. Berikut ini adalah beberapa 

kriteria untuk perumusan tujuan pembelajaran. 

1) Dirumuskan berdasarkan SK, KD, dan indikator yang telah ditulis 

dalam silabus dan menggunakan kata kerja operasional yang 

dapat diukur dan diamati. 
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2) Ditulis dalam bentuk kalimat lengkap, yang minimal mengandung 

komponen audience (peserta didik), dan behavior (perilaku dalam 

bentuk kata kerja operasional). Behaviour dapat diambil langsung 

dari rumusan indikator dan/atau elaborasi lebih rinci dari rumusan 

indikator tersebut. 

3) Menggambarkan proses dan hasil belajar, yang ditandai dengan 

adanya komponen condition, dan degree dalam rumusan tujuan. 

4) Lebih rinci dari KD dan indikator. Dengan kata lain, jumlah rumusan 

tujuan ≥ jumlah rumusan indikator. 

5) Tidak menimbulkan penafsiran ganda. 

Berdasarkan kriteria tersebut, berikut ini diberikan contoh rumusan 

tujuan pembelajaran dari suatu indikator yang telah ada dalam silabus. 

Rumusan indikator:  

Memilih alat potong yang akan digunakan sesuai dengan standar 

yang berlaku untuk parameter potong. 

Rumusan tujuan pembelajaran: 

Diberikan gambar kerja membubut ulir luar (LKS-1) dan bahan 

yang digunakan (C), peserta didik (A) dapat menentukan tools 

(alat potong) yang akan digunakan (B) sesuai dengan standar 

yang berlaku untuk parameter potong (D). 

Keterangan: A = audience; B = behavior; C = condition, D = 

Degree 

c.  Menetapkan Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran ditetapkan (dijabarkan) mengacu pada materi 

pokok pembelajaran sebagaimana terdapat dalam silabus. Pedoman 

praktis yang dapat digunakan guru dalam penjabaran materi 
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pembelajaran di RPP adalah: (a) memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur yang relevan dengan rumusan indikator, dan (b) ditulis dalam 

bentuk butir-butir materi pembelajaran yang setingkat lebih rinci dari 

rumusan materi pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Hal ini 

berarti bahwa rumusan materi pembelajaran secara rinci dan lengkap 

tidak perlu dicantumkan dalam RPP tetapi cukup dilampirkan saja atau 

dikemas dalam bentuk sumber pembelajaran tertentu, misalnya buku 

ajar, modul, dll. 

d.  Menetapkan Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran harus menggambarkan proses belajar-

mengajar yang efektif dan efisien untuk mencapai suatu KD. Dalam 

berbagai kasus pembuatan RPP, metode pembelajaran dapat 

diartikan benar-benar sebagai metode, atau dapat juga diartikan 

sebagai pendekatan atau model pembelajaran tergantung pada 

karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih.  

Hal penting yang harus diperhatikan dalam memilih metode 

pembelajara adalah bahwa metode pembelajaran tersebut harus 

mampu membuat siswa aktif dalam belajar (active learning) sehingga 

pembelajaran benar-benar berpusat pada siswa (students centered) 

dan dapat memfasilitasi berkembangkan soft skills pada diri peserta 

didik. Berikut ini diberikan contoh pemilihan metode pembelajaran 

yang didahului dengan model pembelajarannya. 

Model pembelajaran langsung  metode: drill dan demonstrasi. 

Model pembelajaran interaktif  metode: interaksi kelompok kecil, dan 

problem solving. 

e. Merumuskan Skenario Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran merupakan penjabaran lebih operasional 

dari penggunaan model dan metode pembelajaran yang telah 
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ditetapkan sebelumnya. Penjabaran ini terutama tercermin pada 

kegiatan inti pembelajaran sehingga keaktifan siswa dalam belajar 

melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi benar-benar 

terjadi. Di samping itu perumusan kegiatan pembelajaran tersebut 

juga harus mampu menampilkan proses pembelajaran yang interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

tumbuhnya prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik. 

Kegiatan pembelajaran harus dikemas dalam tiga fase kegiatan 

pembelajaran secara sistematis, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup. Perumusan kegiatan pembelajaran pada 

masing-masing fase tersebut harus sesuai dan mengacu pada standar 

proses pembelajaran sebagaimana dijelaskan pada butir B. Ketiga 

fase kegiatan pembelajaran tersebut dapat dijabarkan secara esai 

(uraian) maupun secara matrik. 

Hal lain yang dapat dijadikan acuan guru dalam memilih metode 

pembelajaran dan merumuskan skenario pembelajaran adalah kerucut 

pengalaman belajar sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4. Cara 

pemanfaatannya adalah sebagai berikut. 

1) Pilihlah model dan metode pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik untuk melakukan hal-hal yang nyata dalam belajar. 

2) Jika “melakukan/mengerjakan hal-hal yang nyata” tersebut tidak 

memungkinkan untuk dilakukan peserta didik dalam pembelajaran, 

pilihlah modus belajar yang di atasnya, yakni “melakukan 

simulasi”. Jika hal tersebut juga tidak memungkinkan, pilihlah 

modus belajar di atasnya lagi. Demikian seterusnya, sehingga 

modus belajar yang paling rendah untuk menimbulkan hasil 

belajar, yakni belajar denga cara membaca. 
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BAB X 

KEMAMPUAN  DASAR MENGAJAR 

Seorang guru professional telah mengikuti beberapa pelatihan yang 

berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar. Dalam keterampilan 

dasar mengajar tersebut ada 8 keterampilan yang dapat digunakan guru 

selama proses belajar mengajar yaitu; keterampilan bertanya, 

keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, 

keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran, ketrampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan 

mengelola kelas, ketrampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. 

1. Ketrampilan Bertanya 

Ada yang mengatakan bahwa “berpikir itu sendiri adalah bertanya”. 

Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang 

yang dikenal. Respon yang di berikan dapat berupa pengetahuan sampai 

dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi bertanya 

merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Dalam 

proses belajar mengajar, bertanya memainkan peranan penting sebab 

pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat 

akan memberikan dampak positif. Pertanyaan yang baik di bagi manjadi 

dua jenis, yaitu pertanyaan menurut maksudnya dan pertanyaan menurut 

taksonomo Bloom. Pertanyaan menurut maksudnya terdiri dari : 

Pertanyaan permintaan (compliance question), pertanyaan retoris 

(rhetorical question), pertanyaan mengarahkan atau menuntun (prompting 

question) dan pertanyaan menggali (probing question). Sedangkan 

pertanyaan menurut taksonomi Bloom, yaitu: pertanyaan pengetahuan 

(recall question atau knowlagde question), pemahaman (conprehention 

question), pertanyaan penerapan (application question), pertanyaan 

sintetis (synthesis question) dan pertanyaan evaluasi (evaluation 

question). 
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Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar 

mengajar, guru perlu menunjukkan sikap yang baik pada waktu 

mengajukan pertanyaan maupun ketika menerima jawaban siswa. Dan 

harus menghindari kebiasaan seperti : menjawab pertanyaan sendiri, 

mengulang jawaban siswa, mengulang pertanyaan sendiri, mengajukan 

pertanyaan dengan jawaban serentak, menentukan siswa yang harus 

menjawab sebelum bertanya dan mengajukan pertanyaan ganda. Dalam 

proses belajar mengajar setiap pertanyaan, baik berupa kalimat tanya 

atau suruhan yang menuntut respons siswa sehingga dapat menambah 

pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, di masukkan 

dalam golongan pertanyaan. Ketrampilan bertanya di bedakan atas 

ketrampilan bertanya dasar dan ketrampilan bertanya lanjut. 

Ketrampilan bertanya dasar mempunyai beberapa komponen dasar 

yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan. 

Komponen-komponen yang di maksud adalah : Pengungkapan 

pertanyaan secara jelas dan singakat, Pemberian acuan, pemusatan, 

Pemindah giliran, Penyebaran, Pemberian waktu berpikir dan pemberian 

tuntunan. 

Sedangkan ketrampilan bertanya lanjut merupakan lanjutan dari 

ketrampilan bertanya dasar yang lebih mengutamakan usaha 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa, memperbesar pertisipasi 

dan mendorong siswa agar dapat berinisiatif sendiri. Ketrampilan bertanya 

lanjut di bentuk di atas landasan penguasaan komponen-komponen 

bertanya dasar. Karena itu, semua komponen bertanya dasar masih 

dipakai dalam penerapan ketrampilan bertanya lanjut. Adapun komponen-

komponen bertanya lanjut itu adalah : Pengubahan susunan tingkat 

kognitif dalam menjawab pertanyaan, Pengaturan urutan pertanyaan, 

Penggunaan pertanyaan pelacak dan peningkatan terjadinya interaksi. 

2. Ketrampilan Memberikan Penguatan 
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Penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk respons, apakah 

bersifat verbal ataupun non verbal, yang merupakan bagian dari 

modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan 

memberikan informasi atau umpan balik (feed back) bagi si penerima atas 

perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Penguatan juga 

merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan 

kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. 

Penggunaan penguatan dalam kelas dapat mencapai atau 

mempunyai pengaruh sikap positif terhadap proses belajar siswa dan 

bertujuan untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran, 

merangsang dan meningkatkan motivasi belajar dan meningkatkan 

kegiatan belajar serta membina tingkah laku siswa yang produktif. 

Ketrampilan memberikan penguatan terdiri dari beberapa komponen yang 

perlu dipahami dan dikuasai penggunaannya oleh siswa calon guru agar 

dapat memberikan penguatan secara bijaksana dan sistematis. 

Komponen-komponen itu adalah : Penguatan verbal, diungkapkan 

dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan dan 

sebagainya. Dan penguatan non-verbal, terdiri dari penguatan berupa 

mimik dan gerakan badan, penguatan dengan cara mendekati, penguatan 

dengan sentuhan (contact), penguatan dengan kegiatan yang 

menyenangkan, penguatan berupa simbol atau benda dan penguatan tak 

penuh. Penggunaan penguatan secara evektif harus memperhatikan tiga 

hal, yaitu kehangatan dan evektifitas, kebermaknaan, dan menghindari 

penggunaan respons yang negatif. 

3. Ketrampilan Mengadakan Variasi 

Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses 

interaksi belajar mengajar yang di tujukan untuk mengatasi kebosanan 

siswa sehingga, dalam situasi belajar mengajar, siswa senantiasa 

menunjukkan ketekunan, serta penuh partisipasi. Variasi dalam kegiatan 

belajar mengajar dimaksudkan sebagai proses perubahan dalam 
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pengajaran, yang dapat di kelompokkan ke dalam tiga kelompok atau 

komponen, yaitu: Variasi dalam cara mengajar guru, meliputi : 

penggunaan variasi suara (teacher voice), Pemusatan perhatian siswa 

(focusing), kesenyapan atau kebisuan guru (teacher silence), 

mengadakan kontak pandang dan gerak (eye contact and movement), 

gerakan badan mimik: variasi dalam ekspresi wajah guru, dan pergantian 

posisi guru dalam kelas dan gerak guru (teachers movement). - Variasi 

dalam penggunaan media dan alat pengajaran. Media dan alat 

pengajaran bila ditunjau dari indera yang digunakan dapat digolongkan ke 

dalam tiga bagian, yakni dapat didengar, dilihat, dan diraba. Adapun 

variasi penggunaan alat antara lain adalah sebagai berikut : variasi alat 

atau bahan yang dapat dilihat (visual aids), variasi alat atau bahan yang 

dapat didengart (auditive aids), variasi alat atau bahan yang dapat diraba 

(motoric), dan variasi alat atau bahan yang dapat didengar, dilihat dan 

diraba (audio visual aids). - Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Pola 

interaksi guru dengan murid dalam kegiatan belajar mengajar sangat 

beraneka ragam coraknya. Penggunaan variasi pola interaksi 

dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebosanan, kejemuan, serta untuk 

menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan siswa dalam mencapai 

tujuan. 

4. Ketrampilan Menjelaskan 

Yang dimaksud dengan ketrampilan menjelaskan adalah penyajian 

informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk 

menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Secara 

garis besar komponen-komponen ketrampilan menjelaskan terbagi dua, 

yaitu : Merencanakan, hal ini mencakup penganalisaan masalah secara 

keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada diantara unsur-unsur 

yang dikaitkan dengan penggunaan hukum, rumus, atau generalisasi yang 

sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Dan penyajian suatu 

penjelasan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : kejelasan, 
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penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan penggunaan 

balikan. 

5. Ketrampilan Membuka dan Menutup pelajaran 

Yang dimaksud dengan membuka pelajaran (set induction) ialah 

usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar 

mengajar untuk menciptakan prokondusi bagi siswa agar mental maupun 

perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya sehingga usaha 

tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. 

Sedangkan menutup pelajaran (closure) ialah kegiatan yang dilakukan 

oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. 

Komponen ketrampilan membuka pelajaran meliputi: menarik 

perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan melalui berbagai 

usaha, dan membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang 

akan dipelajari. Komponen ketrampilan menutup pelajaran meliputi: 

meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti 

pelajaran dan membuat ringkasan, dan mengevaluasi. 

6. Ketrampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang 

melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal 

dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, 

atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang 

memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu 

masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, 

berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian diskusi 

kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa, serta membina 

kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya ketrampilan berbahasa. 

7. Ketrampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas adalah ketrampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila 

terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dalam melaksanakan 

ketrampilan mengelola kelas maka perlu diperhatikan komponen 
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ketrampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal (bersifat prefentip) berkaitan dengan 

kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran, 

dan bersifat represif ketrampilan yang berkaitan dengan respons guru 

terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru 

dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi 

belajar yang optimal. 

8. Ketrampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perseorangan 

Secara fisik bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu 

berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil, dan seorang untuk 

perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan 

memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta 

terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa dengan 

siswa. 

Komponen ketrampilan yang digunakan adalah: ketrampilan 

mengadakan pendekatan secara pribadi, ketrampilan mengorganisasi, 

ketrampilan membimbing dan memudahkan belajar dan ketrampilan 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Diharapkan setelah menguasai delapan ketrampilan mengajar yang 

telah dijelaskan di atas dapat bermanfaat untuk siswa calon guru sehingga 

dapat membina dan mengembangkan ketrampilan-ketrampilan tertentu 

siswa calon guru dalam mengajar. Ketrampilan mengajar yang esensial 

secara terkontrol dapat dilatihkan, diperoleh balikan (feed back) yang 

cepat dan tepat, penguasaan komponen ketrampilan mengajar secara 

lebih baik, dapat memusatkan perhatian secara khusus kepada komponen 

ketrampilan yang objektif dan dikembangkannya pola observasi yang 

sistematis dan objektif. 

Dari delapan kemampuan dasar mengajar yang telah dijelaskan di 

atas, yang paling penting bagi guru adalah bagaimana cara guru dapat 

menggunakan agar proses pembelajaran dapat berjalan baik. Selah satu 
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faktor yang dapat mengukur proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik, makin banyaknya jumlah siswa bertanya. 
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