
PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPETENSI 



PEMBELAJARAN (Instruction) ? 

 Suatu rangkaian kejadian (events) yang 

mempengaruhi siswa sehingga proses  belajarnya 

dapat berlangsung dengan mudah (Gagne dan 

Briggs :1979). 

 Pembelajaran bukan hanya terbatas pada event-event 

yang dilakukan oleh guru saja, akan tetapi mencakup 

semua events yang mungkin mempunyai pengaruh 

langsung pada proses belajar siswa. Pembelajaran 

mencakup kejadian-kejadian yang diturunkan  oleh 

bahan-bahan cetak, gambar, program radio, televisi, 

film, slide, maupun kombinasi dari bahan-bahan 

tersebut.  



Unsur Dinamis Dalam Pembelajaran 

 Belajar merupakan proses internal siswa, 

sedangkan pembelajaran merupakan 

kondisi eksternal belajar  
 

 Kondisi eksternal yang  berpengaruh  pada 

belajar yang penting adalah: bahan belajar, 

suasana  belajar, media  dan sumber 

belajar, dan subyek pembelajar  itu  sendiri 

 (Dimyati  dan Mudjiono, 1994)  



1. Menimbulkan dan mempertahankan perhatian 

siswa 

2. Mengantarkan pencapaian kompetensi 

3. Mengingat kembali prinsip yang telah dipelajari 

4. Menyampaikan materi pembelajaran 

5. Memberikan bimbingan belajar 

6. Memperoleh unjuk kerja siswa 

7. Memberikan umpan balik 

8. Mengukur hasil belajar 

9. Memperkuat retensi dan transfer belajar 

SEMBILAN PERISTIWA PEMBELAJARAN 



Keterkaitan rumpun model dengan model 

pembelajaran berbasis kompetensi 

No. Rumpun Model Orientasi Pokok Model PBK 

1 Model Pengolahan 

Informasi 

Proses Kognitif                    Pemacahan Masalah  

Pemahaman Dunia              Berfikir Induktif 

PBL, CBL 

 

2 Model Personal Kesadaran Individu             Kemandirian  

Uniqueness                          Pembinaan 

Kepribadian 

CAI, CBL, Jartas 

 

3 Model Sosial Semangat Kelompok          Interaksi Sosial  

Kebersamaan                     Individu sebagai 

Aktor Sosial 

CBL, CTL 

4 Model Sistem  

Perilaku 

Belajar Sosial                      Terapi Perilaku  

Koreksi Diri                          Respon terhadap  

Tugas 

CBL, PBL, CTL, 

Jartas 

5 Model STS (Science,  

Technology, Society), 

Interdependency  

Realistik, Prospektif Interaksi ilmu,  

Teknologi, dan masyarakat.  

CAI, PBL 

 

6 Pendidikan Nilai Internalisasi Nilai  

Komitmen Nilai 

CBL, PBL, CTL 



PRINSIP PEMBELAJARAN BERBASIS 
KOMPETENSI 

Berfokus pada siswa 

 Terpadu 

 Individual 

Ketuntasan 

 Pemecahan masalah 

 Experienced-based learning 



1. Berfokus Pada Pembelajar 

• Orientasi pembelajaran terfokus pada 

siswa 

• Siswa sebagai subjek pembelajaran 

• Perbedaan dan kecepatan belajar siswa 

diperhatikan 

2. Terpadu 

• Pengelolaan pembelajaran dilakukan 

terpadu 

• Pembelajaran bermuara pada pencapaian 

kompetensi 



3. Pembelajaran Individual 

• Peluang untuk melakukan 

pembelajaran secara individual 

4. Pembelajaran Tuntas 
 

•Mengacu pada ketuntasan belajar 

•Maju secara berkelanjutan 



6. Pembelajaran Berdasar Pengalaman 
 

 Pembelajaran dilakukan melalui pengalaman 
tertentu guna pencapaian Kompetensi Dasar 

5. Pemecahan Masalah 

 Mengacu pada pemecahan masalah yang 

terjadi di masyarakat 

 Pembelajaran Kontekstual 



Model Pembelajaran Berbasis 

Kompetensi 

1. Model Pembelajaran Kontekstual 
(Contextual Teaching and Learning) 

2. Model Pembelajaran Kooperatif 
(Cooperative Learning) 

3. Model Pembelajarn Tuntas (Mastery 
Learning Model) 

4. Model Pembelajaran Berdasarkan  Masalah 
(Problem Based Learning)  

5. Model Pembelajaran Berbasis Komputer 
(CBI/CAI) 



Model Pembelajaran Kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning) 

 Pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual merupakan konsepsi yang 

membantu guru/dosen mengaitkan 

antara materi yang diajarkannya dengan 

situasi dunia nyata dan memotivasi 

siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan.  



Model Pembelajaran Kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) 
dirancang untuk membantu terjadinya 
pembagian tanggung jawab ketika siswa 
mengikuti pembelajaran.    

 Siswa akan belajar lebih banyak melalui 
proses pembentukan (constructing) dan 
penciptaan, melalui kerja dengan tim dan 
melalui berbagi pengetahuan sesama siswa. 

 Walaupun begitu, tanggung jawab individual 
tetap merupakan kunci keberhasilan 
pembelajaran. 



Model Pembelajarn Tuntas 
(Mastery Learning Model) 

 Sistem pembelajaran yang mengharapkan setiap 

siswa harus mampu menguasai kompetensi-

kompetensi dasar (basic learning objectives) secara 

tuntas.  

 Berpegang pada prinsip bahwa jika setiap siswa 

diberikan waktu sesuai dengan yang diperlukan untuk 

mencapai suatu tingkat penguasaan, dan jika dia 

menghabiskan waktu yang diperlukan, maka besar 

kemungkinan siswa akan mencapai tingkat 

penguasaan itu.  

 Sebaliknya, jika siswa tidak diberi cukup waktu atau 

dia tidak menggunakan waktu yang diperlukan, maka 

tingkat penguasaan kompetensi juga tidak akan 

optimal. 



Model Pembelajaran Berdasarkan  Masalah 

(Problem Based Learning) 

 Pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai 
basis materi pembelajaran bagi siswa, sehingga siswa 
dapat belajar  berfikir kritis dan terampil memecahkan 
berbagai  masalah untuk memperoleh konsep atau 
pengetahuan yang esensial.  

 Menekankan pada kegiatan yang memerlukan 
perumusan masalah, pengumpulan data, dan analisis 
data, sedangkan pada pembelajaran berbasis proyek 
menekankan pada kegiatan  perumusan pekerjaan 
(job), merancang, melaksanakan pekerjaan, dan 
mengevaluasi hasil kerja. Kedua model pembelajaran 
tersebut menekankan pada lingkungan siswa aktif, kerja 
tim, dan teknik evaluasi otentik/bermakna.  

 Pembelajaran berbasis masalah disepadankan dengan 
pembelajaran berbasis proyek (Project based 
learning). 



Model Pembelajaran Berbasis Komputer 

 Model pembelajaran berbasis komputer (PBKom) 
dikenal dengan Computer Based Instruction (CBI) 
atau Computer Assisted Instruction (CAI).  

  

 Dalam PBKom siswa berhadapan dan berinteraksi 
secara langsung dengan komputer.  

 

 Salah satu ciri pembelajaran berbasis komputer 
terletak pada kemampuannya berinteraksi dengan 
siswa. Jadi program PBKom yang baik adalah 
program yang memungkinkan terjadinya interaksi 
intensif antara komputer dengan siswa.  



Memilih Model PBK 

1. Sederhana 

2. Dapat diimplementasikan (aplicable), 

3. Jangkauannya luas 

4. Lengkap 

5. Teruji 



Model yang: 
 

 Menimbulkan Perilaku 

  Mengarahkan Perilaku 

  Mempertahankan Intensitas Perilaku 

Wlodkowski (1985) 





 Pendekatan 

 Model 

 Strategi 

 Metode 

 Teknik  


