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KEDUDUKAN BAHASA JAWA
Dalam politik bahasa nasional, dalam
hubungannya dengan kedudukan
Bahasa Indonesia bahasa-bahasa
seperti: Bali, Batak, Bugis, Jawa,
Madura, Makasar, dan Sunda
berkedudukan sebagai bahasa daerah.
Fungsi bahasa daerah adalah : lambang
kebanggaan daerah, lambang identitas
daerah, dan alat perhubungan di dalam
keluarga dan masyarakat daerah.

FUNGSI MAPEL BAHASA JAWA
 Alat komunikasi: penggunaan bahasa
Jawa secara baik dan benar untuk
perhubungan dalam keluarga dan
masyarakat.

 Kebudayaan: pemerolehan nilai-nilai
budaya untuk kepentingan
pembentukan kepribadian dan
identitas bangsa.
 Perorangan: terkait dengan fungsi
instrumental, khayalan, dan
informatif

FUNGSI ALAT KOMUNIKASI




Fungsi komunikasi diarahkan agar siswa
dapat menggunakan bahasa daerah secara
baik dan benar untuk keperluan alat
perhubungan dalam keluarga dan
masyarakat.
Penggunaan bahasa daerah dengan baik dan
benar mengandung nilai kearifan lokal
hormat atau sopan santun. Dalam bahasa
Jawa terdapat unggah-ungguh yang dapat
membentuk sikap hormati terhadap orang
yang diajak bicara.

Karim Mustofa, Guru SD Muh. Demangan (KR Kamis
16 Juni 2011) dalam tulisannya berjudul “Pendidikan
Berbasis Unggah-ungguh”,

“Sebagaimana yang diterapkan hampir di
sekolah-sekolah (khususnya SD di DIY),
penggunaan bahasa Jawa setiap hari Sabtu
bisa memberi implikasi positif terhadap
perubahan karakter siswa. Tidak bisa
dipungkiri, bahwa bahasa Jawa sebagaimana
yang diterapkan para siswa ini sudah semakin
hilang, ucapan halus seperti nyuwun
pangapunten atau nuwun sewu hampir tidak
terdengar lagi.

Padahal, kata-kata tersebut merupakan bahasa
unggah-ungguh, bahasa kesopanan dan bahasa
penempatan kepada yang lebih tua. Secara
aplikatif, bahasa Jawa mengandung makna
bahasa
yang
lebih
nguwongke
atau
memanusiakan orang yang diajak bicara
daripada bahasa lain. Kata-kata sederhana
semacam nuwun sewu, nyuwun pangapunten,
ndherek langkung yang semuanya menyatakan
permohonan maaf adalah bahasa penempatan
kesopanan dari anak kecil atau yang lebih muda
kepada
orang
yang
lebih
tua.

Secara pasti, dengan bahasa halus sebagaimana
yang terucap para siswa tersebut, memberikan
pengaruh positif dalam propses belajarmengajar. Anak didik menghormati yang lebih
tua/gurtu. Dengan begitu, guru memberikan
balasan yang jauh lebih halus, selain jawaban,
pastinya sanjungan dan doa bahwa anak tersebut
mempunyai akhlak bagus, rendah hati, dan
tindakan
terpuji”.

“Mungguh laku miwah hurip hiki,
wis cinakup hing haksara Jawa,
Jawa jawi lan jiwane,
Jawa pikajengipun,
Prasahaja walaka yekti,
Jawi basa kramanya,
Subasitanipun,
Jiwaning budayanira,
Jiwi hiku sawiji lawan Hyang Widhi,
Purneng haksara Jawa”.
(Pakoe Boewana IX)

TULADHA PANGANGGENIPUN UNGGAH-UNGGUH
INGKANG TAKSIH KLENTU
(1) Tamu: Boten wonten menapa-menapa, kula namung badhe
pinarak wonten ngriki.
(2) Pak Krama: Manawi makaten mangga kula aturi tindak
dhateng kantor, mangke Panjengan saged kula paringi buku
caranipun nanem semangka.
(3) Bagas: Kula nitih sepedha motor Pak!
Tembung pinarak wonten ing ukara (1) kedahipun mampir,
tembung paringi ing ukara (2) kedahipun caosi, saha
tembung nitih ing ukara (3) kedahipun numpak.

FUNGISI EDUKATIF






Fungsi edukatif diarahkan agar siswa dapat
memperoleh nilai-nilai budaya Jawa untuk
keperluan pembentukan kepribadian dan
edentitas bangsa.
Pengajaran unggah-ungguh basa seperti di
atas, selain untuk keperluan komunikasi,
juga dapat mengembangkan fungsi edukatif.
Melalui unggah-jngguh basa dapat
ditanamkan nilai sopan-santun.
Melalui berbagai karya sastra Jawa dapat
ditanamkan nilai-nilai etika, estetika,
sekaligus logika.

FUNGISI KULTURAL







Fungsi kultural diarahkan untuk menggali
dan menanamkan kembali nilai-nilai budaya
Jawa sebagai upaya untuk membangun
identitas bangsa.
Apabila fungsi alat komunikasi dan edukatif
telah terlaksana dengan baik, sesungguhnya
fungsi kultural akan tercapai.

Selain itu, banyak karya sastra Jawa
yang mengandung nilai-nilai budaya Jawa
sekaligus mengandung nilai-nilai moral
(Serat Wedhatama, Serat Wulang Reh,
dll)
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BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kriteria
1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau

fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau
penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira,
khayalan, legenda, atau dongeng semata.
2. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif

guru-siswa terbebas dari prasangka yang sertamerta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang
menyimpang dari alur berpikir logis.
3. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara

kritis, analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi,
memahami, memecahkan masalah, dan
mengaplikasikan materi pembelajaran.

Kriteria (lanjutan)
4. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu

berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan,
kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi
pembelajaran.
5. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu

memahami, menerapkan, dan mengembangkan
pola berpikir yang rasional dan objektif dalam
merespon materi pembelajaran.
6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang

dapat dipertanggungjawabkan.
7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana

dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya.

Langkah-Langkah Pembelajaran
Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap,
pengetahuan, dan keterampilan

Sikap
(Tahu Mengapa)

Keterampilan
(Tahu Bagaimana)

Peoduktif
Inovatif
Kreatif
Afektif

Pengetahuan
(Tahu Apa)

Hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif,
inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan
pengetahuan yang terintegrasi

Langkah-Langkah Pembelajaran (lanjutan)
 Ranah sikap menggamit transformasi substansi atau

materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa.”
 Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi

atau materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”.
 Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi

atau materi ajar agar peserta didik “tahu apa.”
 Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan

antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik
(soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan
pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari
peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap,
pengetahuan, dan keterampilan.

Langkah-Langkah Pembelajaran (lanjutan)
 Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi

pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu
menggunakan pendekatan ilmiah.
 Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam

pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi
mengamati, menanya, menalar, mencoba,
membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran.

Langkah-Langkah Pembelajaran

Observing
(mengamati)

Questioning
(menanya)

Associating
(menalar)

Experimenting
(mencoba)

Networking
(membentu
k Jejaring)

Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran

1

2

Observing
(mengamati)

Questioning
(menanya)

- Mengumpulkan Data/Informasi
yang teramati dari fakta.
- Melihat karakteristik objek
amatan.
- Mengumpulkan informasi
unggah-ungguh dari aneka
sumber ilmiah, berupa buku,
jurnal, majalah, koran, internet.
- Mengajukan pertanyaan atau
masalah berbasis fakta
- apa yang mempengaruhi
perkembangan objek.
- Bagaimana perkembangannya?

Associating
(menalar)

3

4

Experimenting
(mencoba)

- Melihat hubungan-hubungan
variabel
- Mencermati pola
- Menganalisis, membandingkan,
mensintesis atas hubunganhubungan
- Membuat prediksi ke depan

- Membuat teks dan
mempraktikan unggah-ungguh
Contohnya :
- Tata basa
- Tata krama

5

Networking
(membentu
k Jejaring)

- Membuat generalisasi
(kesimpulan)
- Membangun jejaring internal
(berkolaborasi dengan guru
atau mata pelajaran lain,
membuat majalah dinding)
- Membangun jejaring eksternal
(membuat kerjasama dengan
penerbit, bidang usaha, balai
bahasa, atau stakeholder)

MENGAMATI
1. Siswa dibagi menjadi

kelompok-kelompok
2. Masing-masing kelompok 5
siswa
3. Mengamati orang pewara
upacara pengantin.

MENANYA: 5 W 1 H

1. Siapa (who)

2. Apa (what)
3. Dimana (where)
4. Bilamana/kapan

(when)
5. Mengapa (why)
6. Bagaimana (how)

ANALISIS DESKRIPTIF

MENALAR
 Menjelaskan hubungan antar-5w 1 h

untuk menjelaskan fenomena pidato
secara komprehensif.
 Dengan penjelasan tersebut dieproleh
pemahaman secara holistik tentang
pidato
 Menalar pewara sebagai wirausaha
profsesional

SINTESIS
EKSPLANATIF

MENCOBA
1. Guru memberi tugas kepada siswa
2.
3.
4.
5.

untuk membuat teks pidato
Guru memberikan bimbingan ketika
siswa membuat teks pidato
Siswa membuat tugas teks pidato
Siswa berlatih pidato
Siswa mencoba berpidato di depan
kelas

MEMBUAT JEJARING
1. Membuat simpulan tentang bahasa
2.
3.

4.

5.
6.

pewara
Membuat artikel tentang pewara di
majalah dinding atau di media massa
Siswa ditugaskan untuk wawancara
kepada pewara atau wedding organizer
Siswa membuat laporan bagaimana
mengembangkan usaha pewara atau
wedding organizer
Siswa nyantrik atau magang
Siswa mulai belajar menjadi wirausaha

MODEL PEMBELAJARAN
BERBASIS MASALAH
(PROBLEM BASED LEARNING)

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Definisi/Konsep
 Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah
pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah
kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk
belajar.

 Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis
masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk
memecahkan masalah dunia nyata (real world)

KELEBIHAN PBL
 1) Dengan PBL akan terjadi pembelajaran bermakna.
Peserta didik/mahapeserta didik yang belajar
memecahkan suatu masalah maka mereka akan
menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau
berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan.
Belajar dapat semakin bermakna dan dapat diperluas
ketika peserta didik/mahapeserta didik berhadapan
dengan situasi di mana konsep diterapkan

KELEBIHAN PBL
 (2) Dalam situasi PBL, peserta didik/mahapeserta
didik mengintegrasikan pengetahuan dan ketrampilan
secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks
yang relevan

 (3) PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis,
menumbuhkan inisiatif peserta didik/mahapeserta didik
dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan
dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam
bekerja kelompok.

Langkah-langkah Operasional dalam
Proses Pembelajaran
1. Konsep Dasar (Basic Concept)
Fasilitator memberikan konsep dasar, petunjuk,
referensi, atau link dan skill yang diperlukan dalam
pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar
peserta didik lebih cepat masuk dalam atmosfer
pembelajaran dan mendapatkan ‘peta’ yang akurat
tentang arah dan tujuan pembelajaran

Langkah-langkah Operasional dalam
Proses Pembelajaran
2. Pendefinisian Masalah (Defining the
Problem)
Dalam langkah ini fasilitator menyampaikan skenario
atau permasalahan dan peserta didik melakukan
berbagai kegiatan brainstorming dan semua anggota
kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan
tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga
dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif
pendapat

. Pembelajaran Mandiri (Self Learning)
Peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat
memperjelas isu yang sedang diinvestigasi. Sumber yang
dimaksud dapat dalam bentuk artikel tertulis yang tersimpan
di perpustakaan, halaman web, atau bahkan pakar dalam
bidang yang relevan.
Tahap investigasi memiliki dua tujuan utama, yaitu: (1) agar
peserta didik mencari informasi dan mengembangkan
pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang telah
didiskusikan di kelas, dan (2) informasi dikumpulkan dengan
satu tujuan yaitu dipresentasikan di kelas dan informasi
tersebut haruslah relevan dan dapat dipahami.

4. Pertukaran Pengetahuan (Exchange knowledge)
Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan
pendalaman materi dalam langkah pembelajaran
mandiri, selanjutnya pada pertemuan berikutnya
peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk
mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari
permasalahan kelompok. Pertukaran pengetahuan ini
dapat dilakukan dengan cara peserrta didik berkumpul
sesuai kelompok dan fasilitatornya.

5. Penilaian (Assessment)
Penilaian dilakukan dengan memadukan tiga aspek
pengetahuan (knowledge), kecakapan (skill), dan sikap
(attitude). Penilaian terhadap penguasaan pengetahuan
yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang
dilakukan dengan ujian akhir semester (UAS), ujian
tengah semester (UTS), kuis, PR, dokumen, dan laporan.
Penilaian terhadap kecakapan dapat diukur dari
penguasaan alat bantu pembelajaran, baik software,
hardware, maupun kemampuan perancangan dan
pengujian.

Contoh Penerapan
Sebelum memulai proses belajar-mengajar di dalam
kelas, peserta didik terlebih dahulu diminta untuk
mengobservasi suatu fenomena terlebih dahulu.
Kemudian peserta didik diminta mencatat masalahmasalah yang muncul.
Setelah itu tugas guru adalah meransang peserta didik
untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang
ada. Tugas guru adalah mengarahkan peserta didik
untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan
mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka.

Contoh Penerapan
Memanfaatkan lingkungan peserta didik untuk memperoleh
pengalaman belajar. Guru memberikan penugasan yang
dapat dilakukan di berbagai konteks lingkungan peserta
didik, antara lain di sekolah, keluarga dan masyarakat.
Penugasan yang diberikan oleh guru memberikan
kesempatan bagi peserta didik untuk belajar di luar kelas.
Peserta didik diharapkan dapat memperoleh pengalaman
langsung tentang apa yang sedang dipelajari. Pengalaman
belajar merupakan aktivitas belajar yang harus dilakukan
peserta didik dalam rangka mencapai penguasaan standar
kompetensi, kemampuan dasar dan materi pembelajaran.

Contoh Penerapan
Tahapan-Tahapan Model PBL
FASE-FASE
Fase 1
Orientasi peserta didik kepada
masalah

PERILAKU GURU
 Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan
logistik yg dibutuhkan
 Memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif
dalam pemecahan masalah yang dipilih

Fase 2
Mengorganisasikan peserta didik

Membantu peserta didik mendefinisikan
danmengorganisasikan tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah tersebut

Fase 3
Membimbing penyelidikan individu
dan kelompok

Mendorong peserta didik untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen
untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan
masalah

Fase 4
Mengembangkan dan menyajikan
hasil karya

Membantu peserta didik dalam merencanakan
dan menyiapkan karya yang sesuai seperti
laporan, model dan berbagi tugas dengan teman

Fase 5
Menganalisa dan mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang
telah dipelajari /meminta kelompok presentasi
hasil kerja

SISTEM PENILAIAN
 Penilaian dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan
(knowledge), kecakapan (skill), dan sikap (attitude). Penilaian
terhadap penguasaan pengetahuan yang mencakup seluruh
kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan ujian akhir
semester (UAS), ujian tengah semester (UTS), kuis, PR, dokumen,
dan laporan.
 Penilaian terhadap kecakapan dapat diukur dari penguasaan alat
bantu pembelajaran, baik software, hardware, maupun
kemampuan perancangan dan pengujian. Sedangkan penilaian
terhadap sikap dititikberatkan pada penguasaan soft skill, yaitu
keaktifan dan partisipasi dalam diskusi, kemampuan bekerjasama
dalam tim, dan kehadiran dalam pembelajaran. Bobot penilaian
untuk ketiga aspek tersebut ditentukan oleh guru mata pelajaran
yang bersangkutan.

CONTOH PEMBELAJARAN DENGAN PBL
Pembelajaran Sastra (Sastra Wayang):





Disajikan salah satu adegan pagelaran wayang
Dalam adegan itu terkandung konflik
Siswa dikelompokkan setiap kelompok 5 orang
Siswa secara berkelompok mendiskusikan memecahkan masalah
atas konflik yang terjadi dalam adegan wayang dengan berbagai
alternatif pemecahan masalah
 Siswa secara berkelompok melaporkan hasil diskusi dalam pleno
kelas
 Guru membimbing pemecahan masalah dengan mengumpulkan
hasil diskusi kelompok
 Evaluasi

MODEL PEMBELAJARAN PENEMUAN
(DISCOVERY LEARNING)

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Definisi/Konsep
 Metode Discovery Learning adalah teori belajar yang
didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila
pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk
finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri.
 Sebagai strategi belajar, Discovery Learning mempunyai
prinsip yang sama dengan inkuiri (inquiry) dan Problem
Solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada ketiga
istilah ini, pada Discovery Learning lebih menekankan pada
ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak
diketahui. Perbedaannya dengan discovery ialah bahwa pada
discovery masalah yang diperhadapkan kepada siswa
semacam masalah yang direkayasa oleh guru

Definisi/Konsep
 Dalam mengaplikasikan metode Discovery Learning guru berperan sebagai
pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara
aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan
kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. Kondisi seperti ini ingin merubah
kegiatan belajar mengajar yang teacher oriented menjadi student oriented.
 Dalam Discovery Learning, hendaknya guru harus memberikan kesempatan
muridnya untuk menjadi seorang problem solver, seorang scientis, historin, atau
ahli matematika. Bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi siswa
dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi,
membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan,
mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-kesimpulan.

Keuntungan Model Pembelajaran Penemuan
 Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan
keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha
penemuan merupakan kunci dalam proses ini, seseorang
tergantung bagaimana cara belajarnya.
 Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan
ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan dan transfer.
 Menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa
menyelidiki dan berhasil.
 Metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan
sesuai dengan kecepatannya sendiri.
 Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri
dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri.

Keuntungan Model Pembelajaran Penemuan
 Metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya,
karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang
lainnya.
 Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif
mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan gurupun dapat bertindak
sebagai siswa, dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi.
 Membantu siswa menghilangkan skeptisme (keragu-raguan) karena
mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti.
 Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik;
 Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada
situasi proses belajar yang baru;

Keuntungan Model Pembelajaran Penemuan
 Mendorong siswa berfikir dan bekerja atas inisiatif sendiri;
 Mendorong siswa berfikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri;
 Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik; Situasi proses
belajar menjadi lebih terangsang;
 Proses belajar meliputi sesama aspeknya siswa menuju pada
pembentukan manusia seutuhnya;
 Meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa;
 Kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis
sumber belajar;
 Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu.

Kelemahan Model Pembelajaran Penemuan
 Metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk
belajar. Bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan
abstrak atau berfikir atau mengungkapkan hubungan antara
konsep-konsep, yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya
akan menimbulkan frustasi.
 Metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak,
karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka
menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya.
 Harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar
berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan
cara-cara belajar yang lama.

Kelemahan Pembelajaran Penemuan
 Pengajaran discovery lebih cocok untuk
mengembangkan pemahaman, sedangkan
mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan
emosi secara keseluruhan kurang mendapat
perhatian.
 Pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA kurang
fasilitas untuk mengukur gagasan yang
dikemukakan oleh para siswa
 Tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk
berfikir yang akan ditemukan oleh siswa karena
telah dipilih terlebih dahulu oleh guru.

Langkah-Langkah Operasional
1. Langkah Persiapan
a. Menentukan tujuan pembelajaran
b. Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal,
minat, gaya belajar, dan sebagainya)
c. Memilih materi pelajaran.
d. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara
induktif (dari contoh-contoh generalisasi)
e. Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contohcontoh, ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswa
f. Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke
kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif,
ikonik sampai ke simbolik
g. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa

Langkah-Langkah Operasional
2. Pelaksanaan
a. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)
Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada
sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, kemudian
dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar timbul
keinginan untuk menyelidiki sendiri. Disamping itu guru
dapat memulai kegiatan PBM dengan mengajukan
pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar
lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah.
Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan
kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan
membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan.

Langkah-Langkah Operasional
b. Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah)
Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutya adalah guru
memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi
sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan
dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan
dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara
atas pertanyaan masalah)

Langkah-Langkah Operasional
c. Data collection (Pengumpulan Data).
Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi
kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan
informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk
membuktikan benar atau tidaknya hipotesis (Syah,
2004:244). Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab
pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis,
dengan demikian anak didik diberi kesempatan untuk
mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang relevan,
membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan
nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya.

Langkah-Langkah Operasional
d. Data Processing (Pengolahan Data)
Menurut Syah (2004:244) pengolahan data merupakan
kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh
para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan
sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informai hasil bacaan,
wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah,
diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung
dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat
kepercayaan tertentu

Langkah-Langkah Operasional
e. Verification (Pembuktian)
Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat
untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang
ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan
dengan hasil data processing (Syah, 2004:244). Verification
menurut Bruner, bertujuan agar proses belajar akan berjalan
dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan
atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai
dalam kehidupannya.

Langkah-Langkah Operasional
f. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
Tahap generalisasi/ menarik kesimpulan adalah proses
menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip
umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang
sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi (Syah,
2004:244). Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan
prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi

SISTEM PENILAIAN
 Dalam Model Pembelajaran Discovery Learning, penilaian
dapat dilakukan dengan menggunakan tes maupun non tes.
 Penilaian yang digunakan dapat berupa penilaian kognitif,
proses, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa. Jika bentuk
penialainnya berupa penilaian kognitif, maka dalam model
pembelajaran discovery learning dapat menggunakan tes
tertulis. Jika bentuk penilaiannya menggunakan penilaian
proses, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa maka
pelaksanaan penilaian dapat dilakukan dengan pengamatan.

CONTOH PEMBELAJARAN DENGAN DISCOVERY LEARNING
PEMBELAJARAN BERBAHASA YANG BAIK DAN BENAR
 Siswa diajak ke suatu lingkungan penggunaan bahasa Jawa, misalnya
ke pasar tradisional mengamati pengunaan bahasa Jawa di pasar
(atau direkamkan komunikasi di pasar kemudian dilihat bersamasama di kelas)
 Guru memberikan catatan hal-hal yang harus diamati
 Siswa mengumpulkan data dari penggunaan bahasa di pasar sesuai
dengan catatan yang diberikan guru (hal-hal yang harus diamati)
 Berdasarkan data yang diamati dalam komunikasi di pasar, siswa
mencocokkan dengan teori/penggunaan bahasa Jawa yang baik dan
benar (proses analisis data yang diamati dengan membandingkan
anytara data dan teori penggunaan bahasa yang baik dan benar)
 Siswa dengan dibimbing guru menyimpulkan hasil temuan (proses
generalisasi dari data-data yang ada)

