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KOMPETENSI GURU SEKOLAH KEJURUAN
B A B  I

A. Guru Sekolah Kejuruan

1. Pengertian Guru

 Pendidikan nasional yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dapat lepas dari peran guru. 
Guru merupakan ujung tombak dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Tanpa kehadiran 

seorang guru dalam proses pendidikan, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit untuk diwujudkan. 
Keberadaan guru dalam proses pendidikan sangat vital karena tugas guru tidak hanya mengajar, melainkan juga 
mendidik, membimbing, mengarahkan, dan menilai. 

 Guru merupakan seorang pendidik. Seorang pendidik merupakan “tenaga profesional yang bertugas 
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan 
dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 
perguruan tinggi” (UU No.20 tahun 2003 pasal 39). Sementara Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen menegaskan bahwa “guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. 

 Berdasarkan pengertian di atas guru adalah tenaga profesional yang harus membuat perencanaan dan 
melaksanakan pembelajaran; menilai hasil pembelajaran; memberikan bimbingan dan pelatihan kepada peserta 
didik. Disamping itu, sebutan guru dikhususkan bagi para pendidik yang bertugas pada jenjang pendidikan usia 
dini sampai dengan jenjang pendidikan menengah. 

 Dengan demikian seorang guru yang profesional memiliki tugas yang tidak ringan. Tugas guru tidak hanya 
mengajarkan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga harus mampu mendidik, membimbing, dan mengarahkan 
peserta didik agar terwujud insan yang cerdas secara kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

 Peraturan  Pemerintah (PP)  No.74 tahun 2008 tentang Guru memberikan definisi terhadap dua jenis guru yang 
berbeda, yaitu guru tetap dan guru dalam jabatan. Pada pasal 1 PP tersebut disebutkan:

 Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, 
atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat dua tahun secara terus menerus, dan tercatat 
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pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau 
pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. Guru dalam jabatan adalah guru pegawai 
negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang 
diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai 
perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

 Berdasarkan kelompok  mata pelajaran yang diampu, guru pada Sekolah Menengah Kejuruan dikelompokkan 
menjadi tiga, yaitu guru mata pelajaran normatif, adaptif, dan produktif. Guru mata pelajaran normatif adalah 
guru yang bertugas mengajarkan standar kompetensi yang termasuk dalam kelompok mata pelajaran normatif. 
Guru mata pelajaran adaptif adalah guru yang bertugas mengajarkan standar kompetensi yang termasuk 
dalam kelompok mata pelajaran adaptif. Sedangkan guru mata pelajaran produktif adalah guru yang bertugas 
mengajarkan standar kompetensi yang termasuk dalam kelompok mata pelajaran produktif. 

2. Karakteristik Guru

 Pekerjaan guru merupakan suatu profesi, karena guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional. 
Profesional merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan 
kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma 
tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Dengan demikian guru memiliki karakteristik sebagai suatu 
pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan; memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan tertentu; memiliki 
standar mutu dan norma; serta memerlukan pendidikan profesi.

 Karakteristik profesi guru juga dapat dilihat berdasarkan prinsip pelaksanaan pekerjaannya yaitu: 
a) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; 
b) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; 
c) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 
d) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; 
e) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
f) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang 

hayat;
g) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
h) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas 

keprofesionalan guru (UU No.14 Th.2005).

 Seorang guru yang profesional idealnya menjadi guru yang efektif dalam melaksanakan pembelajaran. Guru yang 
efektif tidak lain adalah yang mampu melaksanakan pembelajaran dengan mencapai hasil sesuai yang ditargetkan. 
Penelitian Jaap Scheerens (2010) menyimpulkan adanya sembilan ciri-ciri guru yang efektif. Ciri-ciri tersebut 
adalah: (1) menyampaikan materi dengan jelas sesuai dengan tingkat kognitif siswa; (2) bersikap fleksibel dalam 
menggunakan media, mengorganisir kelas, dan gaya mengajar; (3) mengajar dengan  antusias yang ditunjukkan 
dalam perilaku verbal maupun non verbal; (4) mengarahkan siswa dengan jelas untuk menyelesaikan tugas dan 
latihan;  (5) memberikan umpan balik yang positif kepada siswa; (6) respon terhadap gagasan dan perasaan siswa 
serta merangsang aktivitas siswa; (7) memberikan soal ujian kepada siswa sesuai dengan materi yang diajarkan; 
(8) merangsang siswa untuk aktif bertanya, meringkas hasil diskusi, dan menyimpulkan materi pelajaran; serta (9) 
bervariasi dalam memberikan pertanyaan dan interaksi kognitif. Sementara penelitian Maria Liakopoulou (2011) 
menunjukkan bahwa kinerja guru menjadi lebih efektif jika guru tersebut memiliki harapan yang tinggi terhadap 
siswa; mempunyai rasa tanggung jawab terhadap siswa; memiliki komitmen dalam melaksanakan pekerjaan 
mereka; memiliki keinginan kuat untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus; bersedia mengembangkan 
sikap profesional; serta mempunyai kesadaran bahwa mereka memberikan pengaruh terhadap perkembangan 
siswa.

 Dengan demikian, seorang guru hendaknya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam bidang 
pendidikan dan pembelajaran; memiliki kepekaan dan empati terhadap kondisi siswa; menguasai substansi 
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materi pembelajaran dengan baik; serta memiliki komitmen untuk menjadikan peserta didik sebagai insan yang 
berkualitas. 

3. Hak dan Kewajiban Guru

 Guru sebagai tenaga profesional memiliki landasan hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang maupun 
peraturan pemerintah. Salah satu aspek yang diatur dalam undang-undang dan  peraturan pemerintah tentang 
guru adalah masalah hak dan kewajiban. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang 

diberikan kepadanya (pasal 40 ayat 2).

 Sedangkan UU No.14 tahun 2005 menegaskan bahwa “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 
sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional” (pasal 8). Kualifikasi akademik yang dimaksud harus diperoleh melalui pendidikan tinggi program 
sarjana atau program diploma empat. Selain itu,  dalam UU No.14 tahun 2005 guru sebagai seorang profesional 
dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban:
a) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran;
b) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
c) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi 

fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
d) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan 

etika; dan
e) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa (pasal 20).

 Seiring dengan adanya kewajiban, undang–undang juga mengatur adanya hak seorang guru. Seorang guru 
profesional berhak memperoleh:
a) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
e) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas (UU No.20 tahun 2003 pasal 40 ayat 1).

 Berdasarkan aturan undang-undang tersebut di atas maka guru memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Guru 
mempunyai banyak kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Namun 
demikian, guru juga berhak mendapat berbagai fasilitas dan pelayanan dari negara, agar dapat melaksanakaj 
tugasnya dengan baik. 

4. Kompetensi Guru Sekolah Kejuruan

 Salah satu syarat wajib seorang guru adalah memiliki kompetensi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
Sanghi (2004:5) menyebut kompetensi sebagai seperangkat keterampilan, pengetahuan, sikap, dan kemampuan 
yang menunjukkan kinerja tinggi. Sedangkan Emmanuel Amankwah (2011) menuliskan bahwa kompetensi 
merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, kepribadian dan sikap untuk memfungsikan situasi 
profesional. Khusus di Indonesia dalam bidang pendidikan, kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, 
keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalan (Pasal 3 Undang-Undang No.14 Tahun 2005). Menurut beberapa pengertian 



4 Media Dan Model-model Pembelajaran Inovatif

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan profesional.

 Dengan demikian, seorang guru yang profesional harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, memiliki 
keterampilan yang baik, serta mempunyai perilaku yang terpuji. Menurut Sanghi (2004:6), seseorang dianggap 
kompeten jika ia memenuhi syarat untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan standar yang tentukan. 
Seorang guru tidak cukup hanya memiliki kecerdasan secara kognitif atau psikomotor saja, tetapi harus memiliki 
akhlak yang baik, karena guru menjadi panutan bagi anak didik maupun bagi masyarakat.

 Guru di Indonesia diharuskan menguasai empat kompetensi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. 
Empat kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 
kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (UU No.14 tahun 2005).  

a. Kompetensi Pedagogis

 Kompetensi pedagogis merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. 
Menurut Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 
Guru, kompetensi pedagogis guru mata pelajaran di SMK/MAK adalah seperti pada tabel 1. 

Tabel 1. Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SMK/MAK pada Kompetensi Pedagogis

No. Kompetensi Inti Guru Sub Kompetensi Guru

1. Menguasai karakteristik peserta didik 
dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, 
kultural, emosional, dan intelektual. 

1.1 Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek 
fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang 
sosial-budaya. 

1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang 
diampu. 

1.3 Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran 
yang diampu. 

1.4 Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran 
yang diampu. 

2. Menguasai teori belajar dan prinsip-
prinsip pembelajaran yang mendidik. 

2.1 Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 
mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu. 

2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik 
pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang 
diampu. 

3. Mengembangkan kurikulum yang terkait 
dengan mata pelajaran yang diampu. 

3.1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
3.2 Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. 
3.3 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu. 
3.4 Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. 
3.5 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan 

yang dipilih dan karakteristik peserta didik. 
3.6 Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. 
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No. Kompetensi Inti Guru Sub Kompetensi Guru

4. Menyelenggarakan pembelajaran yang 
mendidik. 

4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. 
4.2 Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.
4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan 

di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. 
4.4 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang 
dipersyaratkan. 

4.5 Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan 
dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu 
untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. 

4.6 Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu 
sesuai dengan situasi yang berkembang. 

5. Memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi untuk kepentingan 
pembelajaran. 

5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran 
yang diampu. 

6. Memfasilitasi pengembangan potensi 
peserta didik untuk mengaktualisasikan 
berbagai potensi yang dimiliki. 

6.1 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta 
didik mencapai prestasi secara optimal. 

6.2 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan 
potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.

7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, 
dan santun dengan peserta didik. 

7.1 Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan 
santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.

7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik 
dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang 
mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi 
psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui 
bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, 
(c) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru 
terhadap respons peserta didik, dan seterusnya. 

8. Menyelenggarakan penilaian dan 
evaluasi proses dan hasil belajar. 

8.1 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil 
belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.

8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk 
dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang 
diampu. 

8.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 
8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 
8.5 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan mengunakan berbagai instrumen. 
8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai 

tujuan. 
8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. 
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No. Kompetensi Inti Guru Sub Kompetensi Guru

9. Memanfaatkan hasil penilaian dan eval-
uasi untuk kepentingan pembelajaran. 

1.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan 
ketuntasan belajar 

1.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang 
program remedial dan pengayaan. 

1.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku 
kepentingan. 

1.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran 
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

10. Melakukan tindakan reflektif untuk pen-
ingkatan kualitas pembelajaran. 

10.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. 
10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. 

 Penguasaan kompetensi pedagogis oleh seorang guru menjadi syarat mutlak agar guru dapat melaksanakan 
proses pembelajaran secara efektif. Penelitian Maria Liakopoulou (2011) mengungkapkan beberapa 
keterampilan yang berkontribusi terhadap efektivitas guru yaitu keterampilan  menerapkan model 
pembelajaran; keterampilan mengembangkan kurikulum dan buku teks sekolah; memahami peserta 
didik; menerapkan pengetahuan pedagogis; dan kerjasama dengan rekan kerja dan orang tua siswa serta 
menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Hasil penelitian tersebut juga mengakui bahwa pengetahuan 
pedagogis sebagai kualifikasi yang penting. 

 Pemahaman tentang landasan kependidikan merupakan suatu keharusan bagi seorang guru. Tanpa 
pemahaman yang baik terhadap hal tersebut maka mustahil guru dapat mengajar dengan baik. Demikian pula 
pemahaman tentang peserta didik, merupakan aspek kompetensi yang mendasar bagi seorang guru. Siswa 
merupakan subyek pembelajaran yang harus dikelola oleh guru. Secara otomatis guru harus memahami 
perkembangan siswa, baik secara psikologis maupun fisik agar dapat memberikan bimbingan dan arahan 
yang tepat.

 Guru juga harus memahami kurikulum yang berlaku dengan baik. Pemahaman yang baik terhadap 
kurikulum, menjadi acuan dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Dalam menyusun perencanaan 
pembelajaran, diperlukan kemampuan merancang strategi pembelajaran dan penggunaan media yang tepat. 
Dengan demikian, penguasaan kompetensi pedagogis akan berpengaruh terhadap kemampuan guru dalam 
melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. 

b. Kompetensi Kepribadian

 Kompetensi kepribadian merupakan karakter guru sebagai individu. Menurut Permendiknas RI Nomor 16 
Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, kompetensi kepribadian guru 
mata pelajaran di SMK/MAK adalah seperti pada tabel 2. 

Tabel 2. Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SMK/MAK pada Kompetensi Kepribadian

No. Kompetensi Inti Guru Sub Kompetensi Guru

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, 
hukum, sosial, dan kebudayaan nasional 
Indonesia. 

1.1 Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, 
suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender. 

1.2 Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial 
yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia 
yang beragam. 
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No. Kompetensi Inti Guru Sub Kompetensi Guru

2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang 
jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi 
peserta didik dan masyarakat.

2.1 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. 
2.2 Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia 
2.3 Berperilaku yang dapat diteladan oleh peserta didik dan anggota 

masyarakat di sekitarnya.

3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang 
mantap, stabil, dewasa, arif, dan ber-
wibawa.

3.1 Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. 
3.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa. 

4. Menunjukkan etos kerja, tanggung ja-
wab yang tinggi, rasa bangga menjadi 
guru, dan rasa percaya diri. 

4.1 Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi. 
4.2 Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri. 
4.3 Bekerja mandiri secara profesional. 

5. Menjunjung tinggi kode etik profesi 
guru. 

5.1 Memahami kode etik profesi guru. 
5.2 Menerapkan kode etik profesi guru. 
5.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru. 

 Seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik, karena seorang guru harus dapat digugu dan ditiru oleh 
para siswa maupun oleh masyarakat. Kepribadian seorang guru dapat berdampak terhadap efektif tidaknya 
pembelajaran yang dilaksanakan. Seorang guru yang tidak jujur, tidak disiplin dan sifat negatif yang lain 
pasti akan menyebabkan guru tesebut tidak berwibawa di depan siswa. Guru yang tidak berwibawa tidak 
akan dapat mengendalikan kelas dengan efektif. 

c. Kompetensi Kepribadian

 Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat.  Menurut Permendiknas 
RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, kompetensi sosial 
guru mata pelajaran di SMK/MAK adalah seperti pada tabel 3.

Tabel 3. Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SMK/MAK pada Kompetensi Sosial

No. Kompetensi Inti Guru Sub Kompetensi Guru

1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, 
serta tidak diskriminatif karena 
pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, 
kondisi fisik, latar belakang keluarga, 
dan status sosial ekonomi. 

1.1 Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat 
dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. 

1.2 Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, 
orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan 
agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-
ekonomi. 

2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, 
dan santun dengan sesama pendidik, 
tenaga kependidikan, orang tua, dan 
masyarakat. 

2.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya 
secara santun, empatik dan efektif. 

2.2 Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara 
santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan 
kemajuan peserta didik. 

2.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam 
program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta 
didik. 
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No. Kompetensi Inti Guru Sub Kompetensi Guru

3. Beradaptasi di tempat bertugas di selu-
ruh wilayah Republik Indonesia yang 
memiliki keragaman sosial budaya. 

3.1 Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka 
meningkatkan efektivitas sebagai pendidik. 

3.2 Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk 
mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang 
bersangkutan.

4. Berkomunikasi dengan komunitas pro-
fesi sendiri dan profesi lain secara lisan 
dan tulisan atau bentuk lain. 

4.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas 
ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan 
kualitas pembelajaran.

4.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada 
komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain. 

 Sebagai makhluk sosial, guru berkepentingan untuk berinteraksi dengan orang lain, baik di lingkungan 
sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Agar dapat berinteraksi dengan peserta didik, rekan 
sejawat, dan masyarakat secara baik, seorang guru harus menguasai kompetensi sosial. 

d. Kompetensi Profesional

 Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya. Kompetensi profesional menurut 
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 seperti tercantum pada tabel 4. 

Tabel 4. Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SMK/MAK pada Kompetensi Sosial

No. Kompetensi Inti Guru Sub Kompetensi Guru

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan 
pola pikir keilmuan yang mendukung 
mata pelajaran yang diampu.

1.1 Khusus sub kompetensi untuk guru mata pelajaran produktif SMK 
KKAP belum disebutkan dalam Permendiknas No.16 Tahun 2007.

2. Menguasai standar kompetensi dan 
kompetensi dasar mata pelajaran yang 
diampu. 

2.1 Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu
2.2 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu 
2.3 Memahami tujuan pembelajaran yang diampu. 

3. Mengembangkan materi pembelajaran 
yang diampu secara kreatif. 

3.1 Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat 
perkembangan peserta didik. 

3.2 Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan 
tingkat perkembangan peserta didik.

4. Mengembangkan keprofesionalan se-
cara berkelanjutan dengan melakukan 
tindakan reflektif 

4.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus 
4.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesiona-

lan 
4.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesio-

nalan. 
4.4 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. 

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk mengembangkan diri 

5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomuni-
kasi. 

5.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengem-
bangan diri.

 Dennish Sparks (2002) menegaskan bahwa keahlian guru merupakan salah satu variabel paling penting 
yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Agar dapat menghasilkan lulusan yang cerdas dan 
terampil, seorang guru khususnya guru produktif SMK KKAP sangat dituntut untuk menguasai materi 
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pelajaran secara luas dan mendalam baik secara teoritis maupun keterampilan. Untuk itu guru harus proaktif 
mengembangkan diri melalui kegiatan membaca, menulis, atau pelatihan. 

5. Pengembangan Profesi Guru

 Pekerjaan guru merupakan pekerjaan yang dinamis. Berbagai pengetahuan dan teknologi tentang kependidikan 
senantiasa mengalami perkembangan. Demikian pula dengan perkembangan teknologi dalam bidang substansi 
mata pelajaran selalu mengalami perubahan yang pesat. Guru harus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi 
tersebut agar tidak ketinggalan zaman. Oleh karena itu diperlukan upaya pembinaan dan pengembangan secara 
berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalisme guru. 

 Kennedy (2005) mengidentifikasi sembilan model pengembangan profesi guru berkelanjutan yaitu “training, 
award-bearing; deficit; cascade; standards-based; coaching/mentoring; community of practice; action research; 
dan transformative”. Berdasarkan pendapat Kennedy tersebut, pelatihan (training) menjadi salah satu model 
yang lazim digunakan untuk mengembangkan profesionalitas guru.

 Smith & Gillespie (2007) membedakan dua model pengembangan profesi yaitu traditional professional development 
dan job-embedded professional development. Model tradisional berorientasi meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan, dan kompetensi mengajar guru secara individual serta mengenalkan model-model pembelajaran 
baru. Pelaksanaan model ini biasanya berupa pelatihan off-site. Sedangkan model job-embedded profesional  lebih 
mengarah kepada upaya meningkatkan kualitas belajar siswa dan membantu guru untuk mengatasi masalah khusus 
yang dihadapi.  Pelaksanaan model ini lazimnya dalam bentuk on-site, yaitu di kelas tempat guru mengajar.

 Pemberdayaan dan peningkatan mutu guru di Indonesia merupakan amanat undang-undang. Salah satu pasal 
dalam UU No.14 tahun 2005 menyebutkan:

 Bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata 
pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan 
tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan 
mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

 Selain itu, sesuai dengan PP N.74 tahun 2008, guru juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan 
meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan 
profesi dalam bidangnya. Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui sistem pembinaan 
dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan. Program pengembangan profesi guru berkelanjutan dapat 
dilakukan melalui:
a. kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. pemagangan;
d. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif;
e. karya inovatif;
f. presentasi pada forum ilmiah;
g. publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
h. publikasi buku pengayaan;
i. publikasi buku pedoman guru;
j. publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus; dan/atau 

penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai guru yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah (ayat 2).

 Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintahan kerajaan Inggris memiliki kerangka kerja pengembangan 
profesional guru berkelanjutan yang dituangkan dalam The British Council’s Contiuning Professional Development 
(CPD) framework. Kerangka kerja CPD tersebut menggambarkan bahwa pengembangan profesional guru 
berkelanjutan dilakukan melalui pelatihan, jejaring kerja, dan pemanfaatan sumber-sumber lain (2011).
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Gambar 1. Modifikasi the British Council’s CPD framework (sumber: englishagenda.britishcouncil.org)

 Berdasarkan beberapa pendapat dan ketentuan peraturan di atas diketahui bahwa pendidikan dan pelatihan 
(training) merupakan salah satu bentuk pengembangan profesi guru berkelanjutan. Hal tersebut dipertegas 
kembali melalui kebijakan pengembangan profesi guru yang dikeluarkan oleh BPSDMPK-PMP (2012:19) 
yang menyebutkan bahwa peningkatan kompetensi guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk 
pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bukan diklat.  

B. Pendidikan Kejuruan

1. Pengertian Pendidikan Kejuruan

 Istilah pendidikan kejuruan seringkali diartikan sama dengan pendidikan vokasi. Berbagai literatur asing 
cenderung memberikan makna yang sama terhadap pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi. Murniati dan 
Usman (2009:2) menyatakan “pendidikan kejuruan merupakan terjemahan dari vocational education yang 
didefinisikan sebagai pendidikan khusus yang direncanakan untuk menyiapkan peserta didik memasuki dunia 
kerja tertentu, jabatan karir tertentu, atau meningkatkan mutu para pekerja di bidang tertentu”. Sejalan dengan 
pendapat tersebut, Clark dan Winch (2007:9) menyebutkan bahwa “pendidikan kejuruan dikhususkan untuk 
menyiapkan seseorang untuk bekerja, dalam proses pekerjaan menekankan pada aspek yang bersifat praktis dan 
teknis”. Sedangkan menurut Thompson (1972:111) pendidikan kejuruan adalah “pendidikan yang menyediakan 
pengalaman, stimuli yang dapat dilihat, kesadaran, informasi, atau keterampilan psikomotor, dan meningkatkan 
proses pengembangan kejuruan dari eksplorasi, menetapkan, dan memelihara orang itu sendiri di pekerjaan”. 
Secara lebih singkat Wardiman Djojonegoro (1998:34) menyatakan bahwa “pendidikan kejuruan adalah 
pendidikan yang mempersiapkan peserta didiknya untuk memasuki lapangan kerja”. 

 Beberapa pendapat di atas tidak menggambarkan adanya perbedaan antara pendidikan kejuruan dan pendidikan 
vokasi. Definisi pendidikan kejuruan dari beberapa ahli tersebut lebih menekankan kepada proses dan 
outputnya.

 Sedangkan dalam UU No.20 tahun 2003  dibedakan antara pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi. Menurut 
undang-undang tersebut, pendidikan kejuruan dimaksudkan sebagai pendidikan menengah yang mempersiapkan 
peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sedangkan pendidikan vokasi merupakan pendidikan 
tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal 
setara dengan program sarjana (penjelasan pasal 15). Berdasarkan penjelasan pasal 15 tersebut diketahui bahwa 
pendidikan kejuruan berada pada jenjang pendidikan menengah, sementara pendidikan vokasi berada pada 
jenjang pendidikan tinggi. Mengacu kepada undang-undang yang berlaku, maka SMK Kompetensi Keahlian 
Administrasi Perkantoran merupakan bentuk dari pendidikan kejuruan.
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2. Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Pendidikan Kejuruan

a) Fungsi

 Pendidikan kejuruan memiliki beberapa fungsi. Wardiman Djojonegoro (1998:35) mengidentifikasi fungsi-
fungsi pendidikan kejuruan yaitu fungsi sosialisasi, kontrol sosial, seleksi dan alokasi, asimilasi dan 
konservasi budaya, dan mempromosikan perubahan demi perbaikan. Secara lebih rinci, dalam PP No.17 
tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan disebutkan fungsi pendidikan menengah 
kejuruan adalah:
a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian 

luhur;
b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan 

para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, 

dan harmoni;
e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani 

maupun prestasi; dan
f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan 

pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi (pasal 76 ayat 2).

 Dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan memiliki berbagai fungsi yang sangat penting, baik bagi 
kepentingan individu peserta didik, bagi masyarakat, maupun bagi kepentingan bangsa dan negara. Bagi 
individu siswa, sekolah kejuruan berfungsi mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk terjun hidup 
dalam masyarakat. Bagi masyarakat, pendidikan kejuruan menyediakan sumber daya manusia yang memiliki 
keterampilan untuk bekerja. Sedangkan bagi bangsa dan negara, pendidikan kejuruan mengatasi masalah 
ketenagakerjaan sehingga meningkatkan stabilitas pembangunan. 

b) Tujuan dan Manfaat

 Perkembangan ekonomi yang ditandai dengan tumbuhnya dunia industri berdampak terhadap kebutuhan 
tenaga kerja. Pendidikan kejuruan dikembangkan seiring dengan datangnya kebutuhan tenaga kerja akibat 
pertumbuhan dunia industri. Dengan kata lain pendidikan kejuruan hadir dalam rangka menyiapkan tenaga 
kerja yang dibutuhkan oleh industri.  Wardiman (1998:36) menyatakan bahwa tujuan pendidikan kejuruan 
adalah “untuk mempersiapkan peserta didik sebagai calon tenaga kerja dan mengembangkan eksistensi 
peserta didik, untuk kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara”. Sejalan dengan pendapat 
tersebut, Murniati dan Usman (2009:10) menjelaskan bahwa “pendidikan kejuruan merupakan jenis 
pendidikan yang berorientasi pada keterampilan dimana produk atau lulusan pendidikan ini mudah memasuki 
pasar kerja atau mamapu menciptakan pekerjaan sendiri sehingga sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan 
perkembangan ekonomi”. 

 Sesuai dengan PP Nomor 29 tahun 1990 sekolah menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk 
memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Sebagai bagian dari pendidikan menengah, 
maka pendidikan kejuruan memiliki tujuan untuk membentuk peserta didik menjadi insan yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; berilmu, cakap, kritis, 
kreatif, dan inovatif; sehat, mandiri, dan percaya diri; dan toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung 
jawab (PP No.17 tahun 2010). Tujuan pendidikan kejuruan juga dapat dilihat pada PP No.19 tahun 2005 
yang menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan 
untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup 
mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
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 Selain memiliki fungsi dan tujuan, pendidikan kejuruan juga memiliki beberapa manfaat yang cukup 
strategis.  Wardiman Djojonegoro (1998:36) menyebutkan  tiga manfaat pendidikan kejuruan yaitu:
a. bagi siswa: peningkatan kualitas diri; peningkatan penghasilan; penyiapan bekal pendidikan lebih lanjut; 

penyiapan diri agar berguna bagi masyarakat dan bangsa; penyesuaian diri terhadap lingkungan.
b. bagi dunia kerja: memperoleh tenaga kerja berkualitas tinggi; meringankan biaya usaha; membantu 

memajukan dan mengembangkan usaha.
c. bagi masyarakat: meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan produktivitas nasional 

sehigga meningkatkan pendapatan negara; mengurangi pengangguran.

 Melihat beberapa rumusan tujuan dan manfaat pendidikan kejuruan tersebut di atas, dapat disadari bahwa 
sesungguhnya pendidikan kejuruan memiliki tujuan dan manfaat yang sangat ideal, baik untuk kepentingan 
pribadi peserta didik, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan seharusnya 
dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan dasar pertimbangan yang jelas agar dapat mencapai tujuan 
yang diharapkan. Jangan sampai penyelenggaraan pendidikan kejuruan justeru akan menambah beban 
masyarakat dan negara karena semakin menumpuknya jumlah pengangguran.

3. Karakteristik Pendidikan Kejuruan 

 Sebagai salah satu bentuk dan jenjang pendidikan yang berorientasi dunia kerja, pendidikan kejuruan memiliki 
beberapa karakteristik: Karakteristik tersebut antara lain:
a) Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja;
b) Pendidikan kejuruan didasarkan atas kebutuhan dunia kerja
c) Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai 

yang dibutuhkan oleh dunia kerja
d) Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus pada performa dalam dunia kerja
e) Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan
f) Pendidikan kejuruan yang baik adalah resonsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi
g) Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada learning by doing dan hands-on experience
h) Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktik
i) Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan 

umum (Wardiman, 1998:37).

 Berdasarkan karakteristik pendidikan kejuruan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan 
jenis pendidikan yang sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan dunia industri. Lebih luas lagi Murniati 
dan Usman (2009:10) mengungkapkan bahwa dilihat dari segi orientasinya, pendidikan kejuruan merupakan jenis 
pendidikan yang berorientasi pada keterampilan dimana produk atau lulusan pendidikan ini mudah memasuki 
pasar kerja atau mampu menciptakan pekerjaan sendiri sehingga bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan 
ekonomi.  Karakteristik dan orientasi pendidikan kejuruan tersebut dapat menjadi alasan bahwa penyelenggaraan 
pendidikan kejuruan seyogyanya mengacu kepada kebutuhan tenaga kerja yang datang dari dunia industri, 
baik dari segi jumlah lulusan maupun jenis keterampilan yang dikembangkan. Disamping itu, penyelenggaraan 
pendidikan kejuruan hendaknya diarahkan kepada upaya membantu meningkatkan perkembangan perekonomian 
negara bukan sebaliknya.

4. Prinsip-Prinsip Pendidikan Kejuruan

 Pendidikan kejuruan merupakan jenis pendidikan yang membutuhkan kesungguhan dalam pengelolaan baik 
dari segi pembiayaan maupun penyiapan sumber daya manusia. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang 
berkualitas memerlukan dukungan fasilitas belajar yang tidak sedikit. Selain itu, sumber daya manusia pada 
sekolah kejuruan khususnya guru dituntut memiliki kompetensi yang memadai dari segi pengetahuan teori 
maupun praktik. 
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 Salah seorang tokoh pendidikan kejuruan yang bernama Prosser (1950:217) mengemukakan 16 prinsip 
penyelenggaran pendidikan kejuruan yang baik. Salah satu prinsip yang dikemukakannya adalah bahwa 
“pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan 
keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan”. Selain itu ditegaskan pula 
bahwa “pendidikan kejuruan akan efisien jika metode pengajaran yang digunakan dan hubungan pribadi dengan 
peserta didik mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik tersebut”. 

 Oleh karena itu upaya peningkatan kompetensi guru SMK merupakan tuntutan yang harus dilakukan agar 
mencapai kualitas yang diharapkan. Seorang guru di SMK terutama guru mata pelajaran produktif sangat dituntut 
memiliki kompetensi profesional dengan menguasai materi dan keterampilan sesuai dengan standar kompetensi 
yang diajarkan. Selain itu, guru SMK juga harus memiliki kompetensi pedagogis agar mampu melaksanakan 
kegiatan pembelajaran secara efektif, tanpa melupakan kompetensi sosial dan kepribadian.

5. Asumsi-Asumsi Pendidikan Kejuruan

 Terdapat beberapa asumsi tentang pendidikan kejuruan. Menurut Wardiman Djojonegoro (1998:39) asumsi-
asumsi tersebut adalah:
a) Pendidikan kejuruan dapat mengembangkan tenaga kerja yang marketable yaitu dengan mengembangkan 

kemampuannya untuk melakukan keterampilan-keterampilan yang memberikan kemanfaatannya sebagai 
alat produksi. 

b) Pendidikan kejuruan adalah suatu cara untuk menguasai keterampilan-keterampilan dasar yang esensial 
untuk dapat berkompetisi di pasar kerja

c) Pendidikan kejuruan adalah pendidikan ekonomi sebab dia diturunkan dari kebutuhan pasar kerja, dan oleh 
karenanya memberi kontribusi terhadap kekuatan ekonomi nasional

d) Pendidikan kejuruan adalah pendidikan untuk melayani tujuan sistem ekonomi dan oleh karenanya 
mempunyai kemanfaatan sosial

e) Pendidikan kejuruan di sekolah menengah ditujukan untuk mempersiapkan pekerja pemula
f) Pendidikan kejuruan seharusnya diarahkan terhadap kebutuhan tenaga kerja di masyarakat lingkungannya.

 Asumsi-asumsi di atas membawa konsekuensi bagi sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan 
baik, mulai dari perancangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Penyelenggara pendidikan 
kejuruan harus memiliki tanggung jawab moral untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas dan 
menyalurkan lulusan.  Demikian pula guru harus melaksanakan tugasnya secara profesional agar peserta didik 
dapat menguasai keterampilan dengan baik dan memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidangnya.
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MEDIA DAN MODEL PEMBELAJARAN
B A B  I I

A. Media Pembelajaran

1. Pengertian Media Pembelajaran

 Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. 
Association of Education and Communication Technology (AECT) memberikan definisi media sebagai 

sistem transmisi (bahan dan peralatan) yang tersedia untuk menyampaikan pesan tertentu (1986: 43). Pendapat 
lain dikemukakan oleh Suranto (2005: 18) bahwa media adalah suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan 
pesan dari seorang komunikator kepada komunikan. Sedangkan Trini Prastati (2005:3) memberi makna media 
sebagai apa saja yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi. 

 Heinich (1996:8) dan kawan-kawan  mengartikan media sebagai perantara yang mengantar informasi dari sumber 
kepada penerima. Dengan demikian televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, 
bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya adalah tergolong media. Apabila media tersebut membawa pesan-pesan 
atau informasi yang mengandung maksud dan tujuan pengajaran maka media itu disebut media pembelajaran. 

 Secara lebih khusus Briggs dalam Trini Prastati (2005:4) mengatakan media sebagai sarana fisik untuk 
menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Sarana fisik tersebut dapat berupa buku, tape rekorder, kaset, kamera 
video, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Sependapat dengan pendapat di atas, Wang Qiyun 
& Cheung Wing Sum (2003:217), menyatakan bahwa dalam konteks pendidikan, media biasa disebut sebagai 
fasilitas pembelajaran yang membawa pesan kepada pembelajar. Media dapat dikatakan pula sebagai bentuk-
bentuk komunikasi baik tercetak maupun audio visual dan peralatannya, sehingga media dapat dimanipulasi, 
dilihat, dibaca, dan didengar. 

 Dengan demikian media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis, yang 
dapat digunakan untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media 
merupakan komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan 
siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar.
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2. Macam-Macam Media Pembelajaran

 Media pembelajaran berkembang dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan teknologi. Beberapa ahli 
menggolongkan macam-macam media pembelajaran dari sudut pandang yang berbeda. Bretz membagi media 
menjadi tiga macam yaitu media yang dapat didengar (audio), media yang dapat dilihat (video), dan media yang 
dapat bergerak. Media visual dikelompokkan lagi menjadi tiga yaitu gambar visual, garis (grafis), dan simbol 
verbal. Selain menggolongkan media menjadi tiga macam di atas, Bretz juga membagi media menjadi media 
transmisi dan media rekaman  (Trini Prastati, 2005: 9).

 Schramm (1977:21) membedakan media menurut jumlah audiens yang dilayaninya menjadi: massal, klasikal, 
dan individual. Yang termasuk media untuk massal antara lain televisi, radio, dan internet. Media untuk klasikal 
adalah OHP, papan tulis, slide, videotape, poster, foto, dan lain-lain. Sedangkan media yang bersifat individual 
dapat berupa hand out, telepon, dan Computer Assisted Instruction (CAI).

 Heinich (1996:8) menjabarkan media pembelajaran dalam bukunya meliputi: nonprojected media, projected media, 
audiomedia, motionmedia, computer mediated instruction, computer based multimedia and hypermedia, media 
radio and television. Nonprojected media berupa photographs, diagrams, displays, dan models. Projectedmedia 
terdiri dari slides, filmstrips, overhead transparencies, dan computer projection. Audiomedia berupa cassettes 
dan compact discs, sedangkan motionmedia berupa video dan film. Azhar Arsyad (2007:29) mengelompokkan 
meda pembelajaran menjadi empat kelompok, yaitu media hasil teknologi cetak, media hasil teknologi audio 
visual, media hasil teknologi komputer, dan media hasil gabungan teknologi cetak dan computer. 

 Seels & Glasgow (1990:181) membagi media berdasarkan perkembangan terknologi, yaitu media dengan 
teknologi tradisional dan media dengan teknologi mutakhir. Media dengan teknologi tradisional meliputi: (a) 
visual diam yang diproyeksikan berupa proyeksi opaque (tak tembus pandang), proyeksi overhead, slides, 
filmstrips; (b) visual yang tidak diproyeksikan berupa gambar, poster, foto, charts, grafik, diagram, pameran, 
papan info; (c) audio terdiri dari rekaman piringan dan pita kaset; (d) penyajian multimedia dibedakan menjadi 
slide plus suara dan multi image; (e) visual dinamis yang diproyeksikan berupa  film, televisi, video; (f) media 
cetak seperti buku teks, modul, teks terprogram, workbook, majalah ilmiah, berkala, dan hand out; (g) permainan 
diantaranya teka-teki, simulasi, permainan papan; (h) realita dapat berupa model, specimen (contoh), manipulatif 
(peta, miniatur, boneka).

 Sedangkan media dengan teknologi mutakhir dibedakan menjadi: (a) media berbasis telekomunikasi diantaranya 
adalah telekonfrence dan distance learning; (b) media berbasis mikroprosesor terdiri dari CAI (Computer Assisted 
Instruction), Games, Hypermedia, CD (Compact Disc), dan Pembelajaran Berbasis Web (Web Based Learning).

 Penggolongan media yang lebih aktual dikemukakan oleh Lee & Owen (2004:55) dengan delapan tipe media 
pengiriman. Kedelapan media tersebut adalah instructor-led, computer-based, distance broadcast, web-based, 
performance support systems (PSS), dan electronic performance support systems (EPSS). 

 Berdasarkan macam-macam media tersebut di atas, menunjukkan bahwa media pembelajaran senantiasa 
mengalami perkembangan seiring kemajuan ilmu dan teknologi. Perkembangan media pembelajaran juga 
mengikuti tuntutan dan kebutuhan  pembelajaran, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

3. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran

 Levie & Lents sebagaimana dikutip oleh Azhar Arsyad (2007:16) mengemukakan empat fungsi media 
pembelajaran, khususnya media visual, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. 
Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi 
kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. 
Media gambar atau animasi yang diproyeksikan melalui LCD (Liquid Crystal Display) dapat memfokuskan 
dan mengarahkan perhatian mereka kepada pelajaran yang akan mereka terima. Hal ini berpengaruh terhadap 
penguasaan materi pelajaran yang lebih baik oleh siswa.
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 Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat keterlibatan emosi dan sikap siswa pada saat menyimak 
tayangan materi pelajaran yang disertai dengan visualisasi. Misalnya, tayangan video gambar simulasi kegiatan 
pengelolaan arsip, video penggunaan mesin-mesin kantor, dan sejenisnya.

 Fungsi kognitif media visual terlihat dari kajian-kajian ilmiah yang mengemukakan bahwa lambang visual atau 
gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung 
dalam gambar. Sedangkan fungsi kompensatoris dari media pembelajaran dapat dilihat dari hasil penelitian 
bahwa media visual membantu pemahaman dan ingatan isi materi bagi siswa yang lemah dalam membaca. 

 Secara lebih khusus, Kemp & Dayton (1985:3) sebagaimana dikutip  Tini Prastini mengidentifikasi delapan 
manfaat media dalam pembelajaran, yaitu:

 (1) penyampaian perkuliahan menjadi lebih baku, (2) pembelajaran cenderung menjadi lebih menarik, (3) 
pembelajaran menjadi lebih interaktif, (4) lama waktu pembelajaran dapat dikurangi, (5) kualitas hasil belajar 
siswa lebih meningkat, (6) pembelajaran dapat berlangsung di mana dan kapan saja, (7) sikap positif siswa 
terhadap materi belajar dan proses belajar dapat ditingkatkan, (8) peran guru dapat berubah ke arah yang lebih 
positif.

 Oleh karena banyaknya manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan media pembelajaran, maka guru sebagai sumber 
pembawa informasi bagi siswa hendaknya menyadari akan pentingnya penggunaan media dalam pembelajaran. 
Mendukung pendapat di atas, Sudjana & Rivai (1992:2), menyebutkan bahwa media pembelajaran dalam proses 
belajar bermanfaat agar:

 a).  Pembelajaran lebih menarik perhatian sehingga menumbuhkan motivasi belajar siswa.
 b). Materi pembelajaran akan lebih mudah dipahami oleh siswa.
 c). Metode mengajar menjadi lebih variatif sehingga dapat mengurangi kebosanan belajar.
 d). Siswa lebih aktif melakukan kegiatan belajar.

 Sedangkan Arif  S. Sadiman, dkk. (2006:17) menjelaskan kegunaan media pembelajaran sebagai berikut:
 a). Memperjelas penyajian pesan.
 b). Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera.
 c). Mengatasi sikap pasif, sehingga siswa menjadi lebih semangat dan lebih mandiri dalam belajar.
 d). Memberikan rangsangan, pengalaman, dan persepsi yang sama terhadap materi belajar.

 Berdasarkan berbagai pendapat di atas, media pembelajaran sangat dirasakan manfaatnya dalam proses belajar 
mengajar. Secara umum, media pembelajaran bermanfaat untuk memperlancar interaksi guru dan siswa, dengan 
maksud membantu siswa belajar secara optimal.

4. Pemilihan dan Pemanfaatan Media

 Pembelajaran yang baik memerlukan adanya perencanaan yang sistematis. Memilih media yang akan digunakan 
dalam proses belajar mengajar juga memerlukan perencanaan yang baik agar pemanfaatannya bisa efektif. Pada 
kenyataanya di lapangan, pengajar sering memilih dan menggunakan media tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. 
Pemanfaatan media sering hanya didasarkan pada kebiasaan dan ketersediaan alat, tanpa mempertimbangkan 
efektivitasnya.

 Heinich dkk. (1996:34) mengembangkan model perencanaan penggunaan media yang efektif dalam pembelajaran. 
Model itu disebut dengan istilah ASSURE (ASSURE models). Model ASSURE ini dikembangkan dengan enam 
langkah yang meliputi analisis siswa, menetapkan tujuan pembelajaran, memilih metode, media dan bahan, 
menggunakan media dan bahan, melibatkan siswa, serta evaluasi dan revisi.

 Berdasarkan model yang kembangkan oleh Heinich dan kawan-kawan tersebut maka sebelum menggunakan 
media dalam pembelajaran guru seyogyanya melakukan analisis siswa untuk mengetahui kemampuan awal siswa 
dan tipe belajarnya. Selanjutnya guru menetapkan tujuan pembelajaran yang berupa kemampuan yang harus 
dimiliki oleh siswa setelah proses pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang cocok, 
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memilih format media yang sesuai dengan bahan yang akan diajarkan. Penggunaan media hendaknya mendorong 
keterlibatan siswa dalam aktivitas pembelajaran. 

 ASSURE model yang dikembangkan oleh Heinich dkk tersebut dapat digunakan oleh para pengajar sebagai 
rujukan dalam menentukan langkah-langkah pemanfaatan media pembelajaran. Dengan langkah-langkah yang 
terencana dan sistematis diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

 Pemilihan media juga harus memperhatikan landasan teori belajar. Menurut Azhar Arsyad (2007:72), berdasarkan 
teori belajar terdapat beberapa kondisi dan prinsip psikologis yang perlu diperhatikan dalam memilih dan 
memanfaatkan media pembelajaran, yaitu prinsip motivasi, perbedaan individual, tujuan pembelajaran, 
organisasi, persiapan sebelum belajar, emosi, partisipasi, umpan balik, penguatan, latihan dan pengulangan, serta 
penerapan.

 Pemahaman terhadap karakteristik media, karakteristik materi, dan karakteristik siswa merupakan hal penting bagi 
seorang guru sebelum menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Pemilihan dan pemanfaatan 
media pembelajaran yang tepat berlandaskan pada teori belajar yang relevan akan berdampak positif terhadap 
keberhasilan proses belajar mengajar. 

B. Multimedia Pembelajaran

1. Pengertian Multimedia Pembelajaran

 Rosch menyatakan bahwa multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video. Sementara Mc. Cormick 
mendefinisikan multimedia sebagai kombinasi dari tiga elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Robin & 
Linda mengartikan multimedia sebagai alat yang dapat menciptkakan presentasi yang dinamis dan interaktif 
yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, auido, dan gambar video (Suyanto, 2003:5). Ade Cahyana dan 
Devi Munandar (2008) memberikan definisi teknologi multimedia sebagai perpaduan dari teknologi komputer 
baik perangkat keras maupun perangkat lunak dengan teknologi elektronik. Menurut keduanya sekarang ini 
perkembangan serta pemanfaatan teknologi multimedia banyak digunakan hampir di seluruh aspek kegiatan. 

 Dalam buku yang berjudul ”The Developers Handbook to Interaktive Multimedia”, Rob Philip  (1997: 8) 
menjelaskan :

The term ‘multimedia’ is a catch-all phrase to describe the new wave of computer software that primarily 
deals with the provisions of information. The ’multimedia’ component is characterized by the presence of 
text, picture, sound, animation and video; some or all wich are organized into some coherence program. 
The ‘interactive’ component refers to the process of empowering the user to control the environment usually 
by a computer.

 Istilah multimedia menggambarkan perkembangan baru dalam bidang program komputer. Multimedia terdiri atas 
komponen-komponen berupa teks, gambar, suara, animasi, dan video. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, 
dapat disimpulkan bahwa multimedia merupakan perpaduan dari beberapa elemen informasi yang dapat berupa 
teks, gambar, suara, animasi, dan video. Program multimedia biasanya bersifat interaktif sehingga memiliki daya 
tarik tersendiri bagi siswa untuk menggunakannya.

2. Komponen Multimedia Pembelajaran

 Hofstetter sebagaimana dikutip oleh Suyanto (2003: 52) menyatakan bahwa terdapat empat komponen penting 
dalam multimedia. Empat komponen tersebut adalah: (a) komputer, yang berfungsi untuk mengkoordinasikan apa 
yang dilihat dan didengar, serta berinteraksi dengan user; (b) link, yang menghubungkan user dengan informasi 
yang ada dalam program multimedia; (c) alat navigasi, yang berguna untuk memandu user dalam menjelajah 
informsi; (d) ruang untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan gagasan user.
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 Empat komponen multimedia yang disebutkan oleh Hofstetter di atas merupakan bentuk dari adanya interaktivitas 
dalam multimedia. Interaktivitas merupakan pusat perhatian utama dalam desain seting media pembelajaran 
seperti computer assisted instruction (CAI), computer assisted learning (CAL), dan online learning environments 
(Hsinyi Peng: 2008). Perangkat multimedia yang berbasis komputer dibedakan menjadi perangkat keras dan 
perangkat lunak. Perangkat keras multimedia terdiri dari empat unsur utama yaitu: input unit, central processing 
unit, memory, dan output unit.  Unit input adalah bagian penerima dan memasukkan data maupun instruksi. 
Central Processing Unit (CPU) berperan melaksanakan  dan mengatur instruksi, termasuk menghitung dan 
membandingkan. Memory atau storage merupakan bagian yang berfungsi untuk menyimpan informasi. Sedangkan 
unit output berfungsi sebagai penyaji informasi.

3. Jenis-Jenis Multimedia Berbasis Komputer

 Rob Philips (1993:8) mengemukakan bahwa multimedia yang berbasis komputer terdiri dari multimedia interkatif 
dan multimedia yang tidak interaktif. Interaktif maksudnya pengguna dapat mengontrol pengoperasian program 
sesuai dengan yang dikehendaki, sedangkan yang tidak interaktif adalah sebaliknya. Multimedia interaktif 
dapat dibedakan menjadi multimedia interaktif of line dan on line. Multimedia interaktif of line adalah program 
multimedia yang tidak terkoneksi dengan internet, hanya beroperasi pada komputer stand alone. Sedangkan 
multimedia interaktif on line adalah program multimedia yang terkoneksi dengan jaringan internet atau sering 
disebut dengan istilah hypermedia.

 Sims mendeskripsikan bahwa dalam lingkungan belajar online yang interaktif, kontrol terhadap siswa melalui 
komunikasi aktif berupa pemberian umpan balik merupakan komponen interaktivitas yang esensial. Dalam 
konsep pendidikan jarak jauh, interaksi merupakan aspek yang penting jika kualitas pendidikan jarak jauh ingin 
diwujudkan (Wilson: 2004).

 Berdasarkan tingkat interaktivitasnya, multimedia dibedakan menjadi multimedia interaktif tingkat operator dan 
multimedia interaktif tingkat kreator. Interaksi yang terjadi pada tingkat operator, pengguna hanya bisa memilih 
atau menentukan menu-menu atau perintah yang tersedia. Sedangkan pada multimedia interaktif tingkat kreator, 
pengguna dapat memanfaatkan program untuk berkreasi sesuai dengan materi yang ada di dalamnya (Wang 
Qiyun & Cheung Wing Sum, 2003: 218). 

 Berdasarkan bentuk program pembelajaran yang dikembangkan, multimedia interaktif dibedakan menjadi: (a) 
drill and practice; (b) tutorial; (c) simulation; (d) game; dan (e) problem solving (Heinich: 1996:9). Muirhead 
(2001), mendefinisikan interaktif sebagai komunikasi, partisipasi,  dan umpan balik yang membantu siswa dan 
guru untuk berinteraksi secara aktif. Multimedia pembelajaran hendaknya memiliki tingkat interaktivitas yang 
tinggi, agar proses pembelajaran mandiri berlangsung dinamis.

 Berkaitan dengan jenis multimedia, program multimedia yang akan dikembangkan oleh peneliti adalah multimedia 
interkatif yang bersifat on line, dan dari segi bentuknya berupa multimedia yang berisi tutorial dan problem 
solving.

4. Prinsip Pengembangan Multimedia Pembelajaran

 Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan media pembelajaran meliputi: prinsip kesiapan 
dan motivasi, penggunaan alat pemusat perhatian, pengulangan, partisipasi aktif siswa, dan umpan balik. Prinsip 
kesiapan dan motivasi menekankan bahwa kesiapan dan motivasi siswa untuk menerima informasi pembelajaran 
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar mengajar. Kesiapan siswa mencakup kesiapan 
pengetahuan prasyarat, kesiapan mental, dan kesiapan fisik. Motivasi merupakan dorongan untuk melakukan 
atau mengikuti kegiatan belajar. Motivasi tersebut dapat berasal dari dalam diri maupun dari luar diri siswa  
(Abdul Gafur, 2007: 20). 
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 Penggunaan alat pemusat perhatian dalam media pembelajaran dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa 
untuk fokus terhadap materi pelajaran. Hal ini membantu konsentrasi siswa dalam memahami isi pelajaran 
sehingga penguasaan mereka menjadi lebih baik. 

 Informasi atau keterampilan baru jarang sekali dapat dikuasai secara maksimal hanya dengan satu kali proses 
belajar. Agar penguasaan terhadap informasi atau keterampilan baru tersebut dapat lebih optimal, maka perlu 
dilakukan bebrapa kali pengulangan. Prinsip pengulangan ini harus diperhatikan dalam mengembangkan media 
pembelajaran.

 Proses belajar mengajar akan lebih berhasil manakala terjadi interaksi dua arah antara pengajar dan siswa. 
Partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi pelajaran. 
Oleh karena itu media pembelajaran yang digunakan hendaknya mampu menimbulkan keterlibatan siswa secara 
aktif (interaktif) dalam proses belajar

 Umpan balik yang diberikan oleh pengajar secara tepat dapat menjadi pendorong bagi siswa untuk selalu 
meningkatkan prestasinya. Untuk itu, pengajar harus memberikan respon umpan balik secara berkala terhadap 
kemajuan belajar siswa. 

 Prinsip-prinsip tersebut di atas dapat diakomodasi dalam sebuah media pembelajaran berupa multimedia 
pembelajaran interaktif dan web pembelajaran. Multimedia pembelajaran memungkinkan terjadinya proses yang 
interaktif  dengan umpan balik yang dapat dirancang oleh guru.

5. Prosedur Pengembangan Multimedia Pembelajaran

 Untuk menghasilkan media pembelajaran yang baik perlu dilakukan dengan menempuh prosedur yang benar 
dalam proses pengembangannya. Soulier sebagaimana dikutip oleh Sunaryo Sunarto (2002) menjelaskan 
bahwa tahapan pengembangan media khususnya yang berbantuan komputer meliputi plan, development, dan 
evaluation. 

 William W Lee (2004: 161) dalam bukunya Multimedia Based Instructinal Design  menguraikan lima tahap 
prosedur pengembangan media yang meliputi analysis, design, development, implementation, dan evaluation. 

a) Analysis

 Sebelum mengembangkan media, terlebih dahulu harus dilakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan 
dapat dilakukan dengan cara observasi lapangan atau melalui kajian pustaka. 

b) Design

 Tahap desain mencakup desain pembelajaran dan desain produk media. Tahap desain pembelajaran meliputi 
komponen: identitas, standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pokok, strategi pembelajaran, 
rancangan evaluasi, dan sumber bahan. Sedangkan desain produk media   mencakup elemen: struktur 
diagram alir, storyboard, dan elemen gambar atau animasi. 

c) Development

 Tahap ini adalah tahapan produksi media sesuai dengan desain yang direncanakan. Pada tahap ini dilakukan 
assembling (perakitan) berbagai elemen media yang diperlukan menjadi satu kesatuan media utuh yang siap 
digunakan.

d) Evaluation

 Evaluasi terhadap media pembelajaran dilakukan dengan dengan cara validasi oleh ahli materi dan ahli 
media, untuk mengetahui kualitas media yang telah dihasilkan. Selain dengan validasi ahli, evaluasi juga 
dilakukan dalam bentuk ujicoba oleh pengguna. Ujicoba media dilakukan dengan tiga tahap, yaitu ujicoba 
perorangan, ujicoba kelompok kecil, dan ujicoba lapangan. 
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 Ujicoba perorangan dilakukan terhadap seorang siswa yang mewakili kelompok yang akan menjadi pengguna 
media tersebut. Untuk keperluan ujicoba, sebaiknya dipilih siswa yang kemampuannya sedikit di bawah 
kemampuan rata-rata.

 Ujicoba terhadap kelompok kecil dilakukan setelah adanya revisi berdasarkan hasil ujicoba perorangan. Ujicoba 
kelompok kecil ini diberikan terhadap 5-8 siswa yang memiliki kemampuan rata-rata kelompok. Setelah ujicoba 
kelompok kecil selesai, maka perlu dilakukan perbaikan atau revisi sesuai dengan temuan yang ada.    

 Ujicoba lapangan dilakukan terhadap kelompok siswa yang menjadi target penggunaan media, dalam situasi 
belajar yang sebenarnya. Jika tidak memungkinkan untuk mengujicobakan terhadap seluruh siswa secara lengkap, 
maka dapat diambil sampel sejumlah 20-30 orang.

 Sung Heum Lee (1999) menawarkan lima dimensi dalam uji penggunaan multimedia interaktif. Lima dimensi yang 
harus diuji adalah: learnability, performance efetiveness, flexibility, error tolerance & system integrity, dan user 
satisfaction. Dimensi learnability bertujuan mengetahui tingkat kemampuan pengguna dalam mengoperasikan 
sistem untuk menghasilkan penguasaan kompetensi yang diharapkan. Performance effectiveness dimaksudkan 
untuk mengukur kemudahan penggunaan sistem secara kuantitatif. Flexsibility terkait dengan sejauh mana sistem 
memungkinkan user untuk mencapai tujuannya. Error tolerance & system integrity dimaksudkan untuk menguji 
toleransi kesalahan dalam menggunakan sistem dan atau kemampuan sistem dalam mencegah kehilangan dan 
korupsi data. Dimensi user satisfaction dimaksudkan untuk mengukur persepsi, perasaan, dan opini pengguna 
tentang sistem yang dihasilkan. 

C. Model Pembelajaran

 Selain pentingnya media, dalam pembelajaran juga memerlukan pemilihan dan penerapan model-model 
pembelajaran. Terkait denga istilah model pembelajaran, terdapat beberapa istilah lain yang memiliki relevansinya 
yaitu istilah strategi pembelajaran, pendekatan pembelajara, dan metode pembelajaran. Konsep pendekatan sering 
dianggap memiliki kemiripan dengan strategi. Namun demikian sebenarnya berbeda antara keduanya. Pendekatan 
diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Pendekatan bermakna pandangan 
tentang terjadinya suatu proses yang masih bersifat umum. Dalam konteks pembelajaran, Roy Killen sebagaimana 
dikutip oleh Sanjaya (2009:127) mengungkapkan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru, dan 
pendekatan yang berpusat pada siswa. 

 Strategi pembelajaran memiliki arti sebagai perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan atau langkah-langkah 
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Sanjaya (2009:126), terdapat dua unsur dalam strategi pembelajaran. 
Pertama, strategi pembelajaran sebagai rencana aksi. Kedua, strategi pembelajaran disusun untuk mencapai tujuan 
tertentu.

 Kemp menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu aktivitas yang harus dikerjakan oleh guru 
dan siswa supaya tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Sedangkan Dick & Carey menjelaskan strategi 
pembelajaran sebagai seperangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan bersama-sama agar siswa 
memperoleh hasil belajar (Sanjaya, 2009:126). 

 Metode merujuk kepada cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Strategi adalah a plan of 
operation achieving something, dan metode adalah a way in achieving something (Sanjaya: 2009:127). Strategi 
merupakan suatu rencana kegiatan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode merupakan suatu cara untuk 
memperoleh sesuatu.

 Selain istilah pendekatan, strategi dan metode di atas, ada istilah lain yang sering digunakan dalam pembelajaran, 
yaitu teknik dan taktik mengajar. Teknik dan taktik adalah penjabaran dari metode. Teknik merupakan cara yang 
dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Sedangkan taktik adala gaya seseorang dalam 
melaksanakan suatu teknik tertentu. Joyce (2011:90) menyatakan bahwa gaya pengajaran merupakan pola berfikir dan 
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berinteraksi yang dipelajari dalam berbagai bidang. Gaya merupakan dasar teknis untuk suatu pekerjaan, dan setiap 
orang memiliki gaya yang berbeda.  

 Model pembelajaran adalah rangkaian dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Model 
pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan 
secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu 
pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Berkenaan dengan model pembelajaran, Joyce (2011:31) 
mengetengahkan empat kelompok model pembelajaran, yaitu: (1) model pengajaran memproses informasi; (2) model 
pengajaran sosial; (3) model pengajaran personal; dan (4) model pengajaran sistem perilaku.

 Kelompok model memproses informasi menitikberatkan pada cara meningkatkan dorongan alamiah manusia 
untuk membentuk makna tentang dunia dengan memperoleh dan mengolah data, merasakan masalah dan menghasilkan 
solusi yang tepat, serta mengembangkan konsep dan bahasa untuk mensosialisasikan solusi tersebut. Model-model 
pembelajaran yang termasuk kelompok model memproses informasi adalah: 1) berfikir induktif; 2) penemuan konsep; 
3) model induktif kata-bergambar; 4) penelitian ilmiah; 5) mnemonik; 6) sinektik; dan 7) advance organizer.

 Kelompok model pengajaran sosial terdiri dari: 1) mitra belajar; 2) investigasi kelompok; 3) bermain peran; dan 
4) penelitian hukum. Kelompok pengajaran personal meliputi: 1) non directive teaching dan 2) enhancing self concept 
through achievement. Kelompok model sistem perilaku terdiri dari: 1) mastery learning; 2) direct instruction; dan 3) 
simulation. 

 Selain kelompok model yang dikembangkan oleh Bruce Joyce di atas, dalam dunia pendidikan dikenal berbagai 
macam model pembelajaran, antara lain: cooperative learning, problem based learning, project based learning, work 
based learning, web based learning, dan lain-lain.
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PEMBELAJARAN KREATIF, INOVATIF, 
DAN PRODUKTIF (KIP)

B A B  I I I

A. Konsep Pembelajaran Kreatif, Inovatif, dan Produktif

Kreatif, Inovatif, dan Produktif merupakan tuntutan sikap penting bagi output pendidikan kejuruan. Seorang lulusan 
sekolah kejuruan yang kreatif merupakan sosok yang mampu melakukan proses berfikir untuk menghasilkan ide-

ide yang unik. Melalui ide-ide yang unik tersebut akan memunculkan inovasi, yaitu suatu  proses mengubah peluang 
menjadi ide-ide yang memiliki nilai lebih atau nilai jual. Pribadi yang kreatif akan dapat menjadi inovatif apabila 
melakukan tindakan nyata. Tindakan nyata yang menghasilkan karya-karya yang bermanfaat itulah yang disebut 
dengan produktif. 

 Dengan demikian pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan produktif adalah pembelajaran yang menciptakan 
kondisi agar siswa melakukan proses berfikir untuk menemukan gagasan-gagasan unik, dan memanfaatkan gagasan 
tersebut menjadi ide-ide yang memiliki nilai lebih, sehingga dihasilkan karya yang nyata dan berguna.

B. Tahap-Tahap Pembelajaran KIP

 Pembelajaran Kreatif, Inovatif, dan Produktif merupakan salah satu model pembelajaran yang disingkat dengan 
model pembelajaran KIP. Model ini dikembangkan berdasarkan hasil pelatihan pembelajaran inovatif dan partisipatif 
(PIP) yang diselenggarakan oleh Direktorat Ketenagaan DIKTI tahun 2007 di Jakarta. Model pembelajaran KIP ini 
terdiri dari tahapan:

1. Orientasi

 Tahap Orientasi adalah tahap awal dalam proses pembelajaran. Tahap ini berupa pemberian motivasi kepada 
siswa, penjelasan ruang lingkup kompetensi yang akan dipelajari, penjelasan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai, dan penjelasan tentang tagihan yang harus diakukan oleh siswa. 

2. Eksplorasi

 Tahap Eksplorasi adalah tahap dimana siswa melakukan kegiatan pencarian dan pendalaman konsep kompetensi 
yang dipelajari. Pada tahap ini siswa diberi keleluasaan untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar, termasuk 
berkonsultasi dengan guru, pakar, dan atau praktisi yang relevan.
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3. Interpretasi

 Tahap Interpretasi adalah tahap pemaknaan terhadap hasil Eksplorasi. Pada tahap ini siswa dapat secara individu 
atau kelompok memberikan apresiasi, interpretasi, dan konklusi tentang konsep kompetensi yang dipelajari. 

4. Kreasi

 Pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan gagasan gagasan pengetahuan atau gagasan 
keterampilan baru yang dapat memberikan jawaban atau solusi sesuai dengan kompetensi yang sedang 
dipelajari. 

5. Implementasi

 Tahap Implementasi merupakan fase pemanfaatan kreasi dan inovasi siswa dalam konteks yang sesungguhnya, 
meskipun masih dalam lingkup yang terbatas.

C. Contoh Instrumen Penerapan Model KIP

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

 Fakultas  :  Ilmu Sosial dan Ekonomi
 Jurusan  : Pendidikan Administrasi
 Program Studi : Pendidikan Administrasi Perkantoran
 Kelas/Semester : A/Gasal
 SKS   : 2
 Pertemuan ke : 13
 Alokasi Waktu : 3 X 100 menit
 Dosen  : Sutirman, M.Pd.

Mata Kuliah Kakubuteks Administrasi Perkantoran

Kompetensi Dasar Kurikulum Inti dan Muatan Lokal

Indikator Mendeskripsikan Kurikulum Muatan Lokal

Tujuan Pembelajaran 1. Menjelaskan konsep dasar muatan lokal
2. Menjelaskan kedudukan muatan lokal dalam kurikulum.
3. Menjelaskan tujuan program muatan lokal
4. Mengidentifikasi muatan lokal yang dapat dikembangkan di SMK program 

keahlian Administrasi Perkantoran.

Materi Pembelajaran 1. Konsep dasar muatan local
2. Menjelaskan kedudukan muatan lokal dalam kurikulum.
3. Tujuan kurikulum muatan lokal
4. Contoh muatan lokal yang dapat dikembangkan di SMK program keahlian 

Administrasi Perkantoran

Sumber dan alat yang diperlukan Sumber:
1.  Abdullah Idi (2007). Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik. Yogyakarta : 

Ar-Ruzz Media.
2. E. Mulyasa (2007). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung : Remaja 

Rosdakarya.

Alat: 
1. Komputer
2.  LCD Proyektor
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Model Pembelajaran

1. Nama Model Pembelajaran KIP

2. Landasan Teori Konstruktivistik 

3. Langkah Pokok Orientasi, Eksplorasi, Interpretasi, Kreasi, Implementasi

4. Dampak Instruksional dan 
Pengiring

a. Dampak Instruksional 1. Pemahaman tentang konsep dasar muatan lokal.
2. Pemahaman tentang kedudukan muatan lokal dalam kurikulum.
3. Pemahaman tentang tujuan tujuan program muatan lokal.
4. Pemahaman tentang muatan lokal yang dapat dikembangkan di SMK program 

keahlian Administrasi Perkantoran.

b. Dampak Pengiring 1. Mengembangkan sikap kritis
2. Mengembangkan kemampuan berpendapat
3. Mengembangkan sikap bekerjasama
4. Mengembangkan sikap terbuka
5. Mengembangkan kreativitas berfikir

Tahap-tahap umum pembelajaran:

Tahap/langkah Wak tu Fasilitas yang 
diperlukan

Metode 
Mengajar Monitoring/ Evaluasi

Orientasi
Kegiatan ini diawali dengan 
mengkomunikasikan dan menyepakati 
tujuan, materi, waktu, langkah, hasil akhir 
yang diharapkan dari mahasiswa, tugas dan 
langkah pembelajaran. 

Eksplorasi
- Menyimak penjelasan dosen tentang 

konsep kurikulum muatan lokal.
- Membaca sumber bahan.

Interpretasi
- Mengemukakan pendapat tentang 

konsep, tujuan, dan fungsi program 
muatan lokal.

Kreasi
Mahasiswa mengembangkan kreativitas 
berfikirnya dengan membuat analisis 
tentang pelaksanaan kurikulum muatan 
lokal di SMK program keahlian 
Administrasi Perkanoran.

Implementasi
Mahasiswa melakukan praktik atau 
demonstrasi gagasan muatan lokal yang 
sesuai dengan karakterisitk sekolah.

15’

40’

45’

100’

100’

Komputer dan LCD 
Proyektor

Komputer, LCD Pro-
yektor, Handout

Bahan sesuai kebu-
tuhan

Bahan sesuai kebu-
tuhan

Ceramah dan 
Tanya jawab

Ceramah dan 
Studi Pustaka

Diskusi, Latihan

Tugas

Praktik, Demon-
strasi

Pengamatan sikap dan 
tanggapan mahasiswa.

Mengamati sikap, 
tanggapan, kesung-
guhan dan partisipasi 
mahasiswa.

Mengamati 
sikap, tanggapan, 
kesungguhan dan 
analisis mahasiswa.

Menilai kreativitas 
berfikir dalam bentuk 
analisis masalah. 
Portofolio

Penilaian produk dan 
gagasan
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LEMBAR KERJA MAHASISWA

Mata Kuliah Kakubuteks Administrasi Perkantoran

Pokok Bahasan Kurikulum Inti dan Muatan Lokal

Sub Pokok Bahasan Kurikulum Muatan Lokal

Indikator/Tujuan Khusus 
Pembelajaran

1. Menjelaskan kedudukan muatan lokal dalam kurikulum.
2. Mengidentifikasi muatan lokal yang dapat dikembangkan di SMK program keahlian 

Administrasi Perkantoran.

Waktu 45 menit

Prosedur kerja 1. Tentukan pembagian tugas anggota kelompok.
2. Pelajari materi tentang muatan lokal pada literatur yang ada.
3. Selesaikan tugas dengan diskusi kelompok 

Pertanyaan/Tugas

1. Jelaskan kedudukan muatan lokal dalam kurikulum !

2. Identifikasi program muatan lokal yang dapat dikembangkan di SMK program keahlian Administrasi Perkantoran 
berdasarkan setting/latar daerahnya, sebagai berikut :
a. SMK Makmur berada di kota Cilacap. Kota Cilacap merupakan kota industri yang berskala nasional, dan 

merupakan daerah penghasil sumber daya laut (ikan, rumput laut), serta merupakan salah satu daerah tujuan wisata 
pantai.

b. SMK Bhakti berada di kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang terkenal dengan hasil pertaniannya, terutama 
sayur-sayuran seperti cabe, tomat, kentang, kobis, dan sejenisnya. Selain itu daerah Magelang juga penghasil buah-
buahan seperti rambutan, salak, dan durian. 

c. SMK Pertiwi berada di kota Bantul. Kota Bantul merupakan salah satu daerah tujuan wisata dan merupakan 
penghasil berbagai macam kerajinan dengan kualitas ekspor.

d. SMK Kencana berada di kota Solo. Kota Solo merupakan daerah industri tekstil dan batik. Kota Solo juga menjadi 
daerah tujuan wisata, dan memiliki pusat perbelanjaan modern yang cukup banyak.     

Keterangan :
Kasus a dikerjakan oleh kelompok 1 dan 2
Kasus b dikerjakan oleh kelompok 3 dan 4
Kasus c dikerjakan oleh kelompok 5 dan 6
Kasus d dikerjakan oleh kelompok 7 dan 8

LEMBAR PENILAIAN

Prosedur Penilaian

Hasil belajar yg diukur Jenis Asesmen & Alat 
Ukur Sistem Penilaian Waktu

Kognitif :
1. Pengertian muatan lokal.
2. Kedudukan muatan lokal dalam kurikulum.
3. Tujuan program muatan lokal.
4. Contoh muatan lokal yang dapat dikembangkan di SMK 

program keahlian Administrasi Perkantoran.

Penilaian formatif
Soal Essay

Penilaian Acuan 
Patokan

12’
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Hasil belajar yg diukur Jenis Asesmen & Alat 
Ukur Sistem Penilaian Waktu

Afektif & Psikomotor :
Sikap terhadap pelaksanaan muatan lokal di sekolah. Tugas Mandiri.

Penilaian portofolio ana-
lisis pelaksanaan muatan 
lokal di sekolah.

Penilaian Acuan 
Patokan

40’

SOAL TES

Mata Kuliah Kakubuteks Administrasi Perkantoran

Pokok Bahasan Kurikulum Inti dan Muatan Lokal

Sub Pokok Bahasan Kurikulum Muatan Lokal

Soal :
1.   Jelaskan, apa yang dimaksud dengan muatan lokal dalam pendidikan !
2.   Jelaskan, apa tujuan dikembangkannya program muatan lokal !
3.   Jelaskan kedudukan muatan lokal dalam kurikulum !
4.  Jelaskan tiga muatan lokal yang dapat dikembangkan di SMK program keahlian Administrasi Perkantoran sesuai dengan 

setting daerahnya !
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PEMBELAJARAN KOOPERATIF
B A B  I V

A. Konsep Pembelajaran Kooperatif

Apa hebatnya keterampilan berfikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah jika siswa tidak dapat 
mengimplementasikannya dalam berinteraksi dengan orang lain? Pada era global sekarang ini kemampuan untuk 

menjalin kerjasama dengan orang lain merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap orang yang ingin berhasil. Sepintar 
apapun seseorang jika tidak dapat berinteraksi dengan orang lain, maka kepintarannya tidak akan berarti apa-apa. 
Pembelajaran di sekolah, termasuk di sekolah menengah kejuruan hendaknya mampu membangun individu yang 
memiliki jiwa sosial tinggi, mampu berbagi dan bekerjasama dengan orang lain. Kemampuan untuk berbagi dan 
bekerjasama dengan orang lain akan sangat bermanfaat bagi lulusan SMK ketika terjun ke dunia kerja kelak. Oleh 
karena itu para guru di SMK sangat disarankan untuk dapat memahami dan menerapkan pembelajaran yang bersifat 
kooperatif.

 Salah satu model pembelajaran yang dirancang untuk membangun sikap kooperatif siswa adalah model 
pembelajaran kooperatif (cooperative learning). Model pembelajaran kooperatif merupakan rangkaian kegiatan 
belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Unsur-unsur utama yang terdapat dalam cooperative learning adalah adanya peserta dalam kelompok; adanya aturan 
kelompok; adanya upaya belajar setiap anggota kelompok; dan adanya tujuan yang harus dicapai (Sanjaya, 2009:241).  
Aktivitas pembelajaran dalam cooperative learning senantiasa dilakukan dalam situasi berkelompok. Tidak ada siswa 
yang melakukan kegiatan secara individual, karena memang pembelajaran harus menciptakan proses kerjasama. 
Kegiatan kelompok siswa harus dilakukan dalam koridor aturan yang jelas. Akivitas siswa dalam kelompok harus 
terarah dan terkendali, sehingga harus ada aturan dan pembagian tugas yang jelas dalam kelompok.  Melalui aturan 
dan pembagian tugas yang jelas dalam kelompok akan mendorong setiap anggota kelompok bertanggung jawab 
untuk belajar. Dalam model pembelajaran kooperatif, siswa yang bekerja sama dalam belajar dan bertanggung jawab 
terhadap teman satu timnya dapat membuat diri mereka belajar denga lebih baik (Slavin, 2009:10). Sebab, selain 
karena keinginan untuk berprestasi secara individu, anggota kelompok juga dituntut untuk dapat berbagi pengetahuan 
dengan anggota yang lain. Supaya individu dalam kelompok termotivasi untuk belajar dengan baik, maka proses 
pembelajaran kooperatif hendaknya dirancang dengan tujuan pembelajaran yang jelas sesuai dengan indikator 
kompetensi yang harus dicapai.  
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B. Manfaat Pembelajaran Kooperatif

 Pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan benar akan dapat menimbulkan saling ketergantungan positif 
antar anggota kelompok. Anggota kelompok yang satu membutuhkan anggota yang lain, sehingga secara otomatis 
akan terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Selain itu, aktivitas kelompok dilakukan bersama-sama sehingga 
terjadi interaksi langsung dengan tatap muka. Interaksi langsung dalam bentuk tatap muka dapat membangun 
kebersamaan diantara anggota kelompok disertai dengan ikatan emosional yang lebih erat. Sikap simpatik dan empatik 
diantara para siswa dapat timbul karena adanya interaksi langsung yang lebih intens. Demikian pula, pembagian tugas 
dalam kelompok akan berdampak terhadap tumbuhnya tanggung jawab pribadi masing-masing anggota. Hal itu terjadi 
karena dalam cooperative learning setiap individu mendapat tugas untuk belajar dan berkewajiban menyampaikan 
kepada anggota yang lain. Pada akhirnya, dalam cooperative learning juga terjadi proses interaksi antar-individu yang 
menuntut kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan kondusif 
dalam kelas.

 Dengan demikian, jika dicermati secara teliti, pembelajaran kooperatif sangat bermanfaat dalam: 
1. Membentuk sikap dan nilai;
2. Menyiapkan model tingkah laku prososial;
3. Menunjukkan alternatif perspektif dan sudut pandang;
4. Membangun identitas yang koheren dan terintegrasi;
5. Mendorong perilaku berpikir kritis, reasoning, dan memecahkan masalah (Borich, 2000:312).

 Banyak nilai dan sikap yang dapat dibangun melalui pembelajaran kooperatif seperti kerjasama, keberanian, 
terbuka, kejujuran, disiplin, kemampuan berkomunikasi, sikap kritis, dan lain sebagainya. Kerjasama merupakan nilai 
yang sangat penting untuk dikembangkan pada diri siswa, terutama siswa sekolah kejuruan. Kemampuan kerjasama 
yang baik dengan orang lain sangat diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan di perusahaan. Tanpa adanya kerjasama 
yang baik, sepandai apapun seorang pekerja tidak dapat maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya. Kerjasama 
dapat dilakukan dengan atasan maupun bawahan di tempat bekerja.

 Selain kerjasama, keberanian dapat dibangun melalui cooperative learning, karena dalam cooperative learning 
siswa dituntut untuk menyampaikan gagasan kepada kelompok maupun kepada kelas. Untuk dapat menyampaikan 
gagasan secara  baik membutuhkan keberanian tersendiri. Sikap berani menyampaikan pendapat atau memberikan 
tanggapan akan sangat bermanfaat bagi para siswa SMK ketika mereka harus menghadapi wawancara saat melamar 
kerja. Selain itu, keberanian mengungkapkan gagasan-gagsan yang baik dalam pekerjaa akan mendukung diraihnya 
kair pekerjaan yang lebih baik.

 Pembelajaran kooperatif dimana siswa banyak terlibat dalam proses diskusi membawa pengaruh terhadap 
kebiasaan siswa terbuka menerima masukan dari orang lain. Sikap terbuka dalam menerima masukan atau kritikan dari 
orang lain merupakan hal yang sangat positif untuk membangun nilai-nilai demokratis siswa. Keterbukaan seseorang 
menerima masukan yang positif dari orang lain akan semakin menguatkan posisi dan kemampuannya dalam bekerja.

 Kejujuran merupakan sikap hidup yang mulai luntur dikalangan masyarakat Indonesia. Hal itu ditunjukkan 
dengan banyaknya kasus penipuan, korupsi, dan pemalsuan. Bahkan yang paling menyedihkan adalah banyaknya 
kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum guru dalam rangka meraih sertifikasi melalui jalur portofolio.  
Oleh karena itu, nilai kejujuran harus dibangun dan ditanamkan dalam diri siswa sejak dini mungkin. Melalui 
pembelajaran kooperatif, siswa dituntut jujur dalam membantu atau mengoreksi pekerjaan teman.  Demikian pula 
dalam melaporkan hasil pekerjaan kelompok, siswa dilatih menyampaikan hasil pekerjaannya secara jujur. 

 Kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu kemampuan personal (personal skill) yang menentukan 
kesuksesan seseorang dalam bekerja. Hasil survei di Amerika menunjukkan bahwa komunikasi menduduki urutan 
pertama soft skill yang dibutuhkan dalam bekerja. Oleh karena itu para siswa SMK sangat perlu mendapatkan 
gemblengan untuk membangun kemampuan berkomunikasi yang baik. Melalui pembelajaran kooperatif, siswa dilatih 
untuk berkomunikasi dalam kelompok dan kelas. Proses komunikasi tercipta mulai pada saat pembentukan kelompok, 
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selanjutnya pada saat berdiskusi, pada saat berpasangan saling mengoreksi pekerjaan, pada saat melakukan investigasi, 
dan pada saat melaporkan hasil kerja kelompok. Dengan berbagai variasi aktivitas dalam cooperative learning sangat 
mendukung terlatihnya siswa melakukan kegiatan komunikasi.

 Selain nilai-nilai yang dijelaskan di atas sesungguhnya banyak nilai lain yang dapat dibentuk melalui pembelajaran 
kooperatif. Tentu saja guru harus merancang sejak awal nilai-nilai apa saja yang akan dikembangkan melalui kegiatan 
pembelajaran yang dilaksanakan. Oleh karena itu kemampuan guru dalam merancang strategi pembelajaran dengan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif menjadi hal yang penting.

C. Komponen Pembelajaran Kooperatif

 Dalam merancang cooperative learning, seorang guru hendaknya mempertimbangkan aspek-aspek:
1. Interaksi pengajar dengan siswa;
2. Interaksi  siswa dengan siswa lain;
3. Spesialisasi materi dan tugas;
4. Harapan dan tanggungjawab yang harus dilakukan (Borich, 2000:313).

 Guru tidak boleh mengabaikan pentingnya interaksi antara siswa dan dirinya. Intensitas komunikasi antara guru 
dengan siswa sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Kedekatan hubungan emosional siswa dan 
guru akan menjadi payung yang menyejukan bagi diri siswa untuk belajar dengan lebih percaya diri. Interaksi siswa 
dengan siswa lainnya juga menjadi aspek penting yang harus diciptakan agar suasana belajar menjadi aktif dan penuh 
dengan suasana kerjasama yang positif. 

 Hal lain yang harus dirancang oleh guru adalah adanya spesialisasi materi dan tugas bagi setiap anggota kelompok. 
Dalam menentukan struktur  tugas yang akan dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran kooperatif, seorang guru 
seyogyanya melakukan beberapa tahap kegiatan, yaitu:

1. Menentukan tujuan kegiatan

 Kegiatan pembelajaran kooperatif memiliki tujuan berupa produk atau tingkah laku yang diinginkan pada akhir 
pembelajaran. Hasil dari setiap kegiatan dapat berbeda-beda. Guna memastikan hasil yang diinginkan dapat 
tercapai dengan baik, guru harus mengidentifikasi outcome, memeriksa pemahaman, dan mengatur bentuk 
kerjasama.

2. Merancang struktur tugas

 Tugas dalam pembelajaran kooperatif merupakan salah satu aspek penting yang harus diberikan kepada siswa. 
Dalam menyusun tugas bagi para siswa, harus diperhatikan faktor-faktor tertentu antara lain:
a. Ukuran kelompok;
b. Komposisi kelompok;
c. Waktu mengerjakan tugas;
d. Peran tugas, apakah sebagai peringkas, pemantau, peneliti, penghubung, perekam, pemberi semangat, atau 

pengamat;
e. Menyiapkan penguatan dan penghargaan (Borich, 2000:316).

3. Mengajar dan mengevaluasi proses kolaboratif

 Dalam pembelajaran kooperatif selalu terjadi proses kolaboratif antar siswa. Inti dari keterampilan kolaboratif 
adalah kemampuan bertukar pengalaman dan perasaan dengan orang lain yang level konseptualnya sama. Johnson 
& Johnson memberi saran beberapa keterampilan penting dan cara untuk mencapainya:
a. Mengajarkan bagaimana mengkomunikasikan gagasan dan perasaan;
b. Membuat pesan yang lengkap dan spesifik;
c. Membuat pesan verbal dan non verbal yang sejalan;
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d. Menciptakan suasana yang mendukung dan menarik;
e. Mendemonstrasikan bagaimana suatu pesan diterima dengan benar;
f. Mengajarkan bagaimana menguraikan sudut pandang yang berbeda;
g. Mendemonstrasikan bagaimana menegosiasi makna dan pemahaman;
h. Mengajarkan partisipasi dan kepemimpinan (Borich, 2003:322).

 Contoh daftar pengamatan tingkat keterampilan kolaboratif anggota kelompok sebagai berikut: 

Collaborative Skills
Nama anggota kelompok*

Anna Budi Citra Denny Erna

Memberikan pengetahuan dan informasi untuk mem-
bantu tugas kelompok

Terbuka dan jujur terhadap seluruh kelompok dengan 
perasaan pribadi

Menanggapi pendapat orang lain secara konstuktif, 
tanpa menghakimi

Berbagi sumber bahan untuk digunakan oleh kelompok

Menguraikan atau meringkas pendapat anggota kelom-
pok lain dengan akurat

Memberikan penghargaan kepada anggota kelompok 
lain ketika memberikan masukan

Menerima dan mengapresiasi budaya, etnis, dan perbe-
daan individual

Gambar 2. Daftar pengamatan keterampilan kolaboratif (Sumber: Borich, 2000:326)

4. Memantau kinerja kelompok

 Pemantauan terhadap kinerja kelompok dimaksudkan agar guru dapat segera mengetahui kesulitan atau 
permasalahan yang dihadapi oleh siswa secara individu maupun kelompok. Kelompok atau individu yang 
mengalami kesulitan dalam belajar dan mengerjakan tugas harus segera diberi bantuan serta pendampingan oleh 
guru. Melalui pemantauan kinerja kelompok, guru juga dapat segera mengarahkan kembali kelompok-kelompok 
yang tidak fokus dalam menyelesaikan tugasnya. Anggota kelompok yang tidak aktif atau kurang semangat dalam 
melaksanakan kerja kelompok harus segera diberi motivasi dan dukungan emosional oleh guru. Pemantauan 
kelompok akan mendorong terwujudnya kinerja kelompok yang optimal.

5. Debriefing 

 Debriefing merupakan upaya memberikan umpan balik atau review kepada kelompok mengenai kualitas kerja 
kelompok mereka. Tujuannya adalah agar terjadi peningkatan  kualitas kerja kelompok mereka. Guru sebaiknya 
melakukan debriefing dan memberikan evaluasi pada setiap akhir kegiatan kelompok dengan cara:
a. Memberikan pernyataan terbuka mengenai bagaimana setiap kelompok siswa bekerja;
b. Menerima masukan untuk meningkatkan kualitas proses belajar dan mencegah terjadinya masalah yang 

berlarut;
c. Meminta pendapat dari observer mengenai aktivitas setiap kelompok dan anggota kelompok (Borich, 

2003:325).
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D. Metode-Metode dalam Pembelajaran Kooperatif

 Model pembelajaran kooperatif terdiri dari beberapa metode. Metode-metode tersebut diantaranya adalah 
Student Teams-Achievement Division (STAD), Teams-Games-Tournaments (TGT), Jigsaw II, dan Team-Assisted 
Individualization (TAI) (Borich, 2000:328), Group Investigation, Learning Together, Complex Instruction, dan 
Structure Dyadic Methods (Slavin, 2009:24). Masing-masing metode dapat dijelaskan secara ringkas sebagai 
berikut:

1. Student Teams-Achievement Division (STAD):

 Model cooperative learning tipe STAD merupakan metode umum dalam mengatur kelas untuk kegiatan 
pembelajaran. Penerapan metode STAD  diawali dengan pengaturan kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok 
yang terdiri dari empat orang anggota yang berbeda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang 
keluarganya. Selanjutnya guru menyampaikan pelajaran, kemudian siswa bekerja dalam kelompok untuk 
memastikan bahwa mereka telah menguasai pelajaran. Siswa yang lebih memahami materi memberi bantuan 
penjelasan kepada siswa yang belum paham. Selanjutnya, semua siswa mengerjakan soal secara individu dan tidak 
boleh saling membantu. Perolehan nilai setiap siswa dibandingkan dengan nilai mereka sebelumnya. Masing-
masing kelompok diberi poin berdasarkan peningkatan nilai yang diraih siswa dibandingkan nilai sebelumnya. 
Nilai tersebut dijumlahkan untuk memperoleh nilai kelompok dan kelompok yang memenuhi kriteria tertentu 
akan mendapatkan penghargaan.

 Secara lebih jelas langkah-langkah pelaksanaan metode STAD dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Presentasi materi

 Sebagaimana pada pembelajaran langsung lainnya, pada awal pembelajaran guru hendaknya memberikan 
motivasi, apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian guru menyampaikan materi 
pelajaran yang sesuai dengan indikator kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Penyampaian materi 
dapat secara langsung melalui ceramah oleh guru, dapat pula dengan paket media pembelajaran audiovisual 
yang berisi materi yang sesuai.

b. Pembentukan kelompok

 Setelah materi disampaikan oleh guru di depan kelas, selanjutnya dibentuk kelompok-kelompok siswa. 
Kelompok terdiri dari empat sampai lima orang yang bersifat heterogen dalam hal prestasi belajar, jenis 
kelamin, suku, maupun lainnya. Setiap kelompok diberi lembar kerja atau materi lainnya untuk didiskusikan 
dan dikerjakan oleh kelompok. Melalui kelompok ini harus dipastikan bahwa semua anggota kelompok 
sungguh-sungguh belajar agar nantinya dapat mengerjakan soal dengan baik. Anggota kelompok satu 
sama lain dapat saling memberi pemahaman tentang materi yang dipelajarinya. Kesuksesan setiap anggota 
kelompok akan menjadi faktor keberhasilan kelompok.

c. Kuis

 Setelah satu atau dua kali pertemuan, selanjutnya guru memberikan soal atau kuis kepada siswa untuk 
dikerjakan secara individual. Semua siswa tidak boleh saling membantu dalam mengerjakan soal tersebut. 
Tiap siswa harus bertanggung jawab untuk memahami materi dan mengerjakan soal.

d. Skor kemajuan individu

 Setiap siswa diberi skor awal berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh dari tes pertama atau tes sebelumnya. 
Selanjutnya perolehan nilai siswa dibandingkan dengan nilai sebelumnya sehingga diperoleh skor atau nilai 
kemajuan individual. Kenaikan skor atau nilai siswa akan menjadi poin untuk kelompok mereka. Semakin 
baik kemajuan nilai yang diperoleh maka semakin tinggi poin yang dikumpulkan untuk kelompok.
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e. Penghargaan kelompok

 Perolehan nilai individu selanjutnya dirata-rata menjadi nilai kelompok. Apabila nilai rata-rata kelompok 
mencapai standar/kriteria tertentu maka kelompok tersebut akan mendapat penghargaan. Penghargaan dapat 
dalam bentuk sertifikat maupun bentuk lain yang berdampak positif bagi kemajuan prestasi siswa.

 Berdasarkan hasil penelitian, metode STAD ini cocok untuk mengajarkan bidang studi yang sudah terdefinisikan 
dengan jelas. Gagasan utama dari metode ini adalah untuk memotivasi siswa agar saling membantu satu sama 
lain dalam menguasai kompetensi yang diajarkan oleh guru (Slavin, 2009:12). 

2. Teams-Games-Tournaments (TGT):

 Metode TGT pada awalnya dikembangkan oleh David DeVries dan Keith Edwards. Metode ini dilakukan dengan 
cara kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari empat anggota sebagaimana yang dilakukan pada 
metode STAD. Perbedaannya adalah jika pada STAD siswa mengerjakan kuis atau soal sendiri-sendiri, maka 
dalam TGT ini siswa melakukan permainan akademik atau lomba kuis dan hasilnya direkap secara periodik. 
Kelompok yang memperoleh nilai tertinggi diberi penghargaan. Secara lebih jelas langkah-langkah pelaksanaan 
metode TGT adalah: 

a. Presentasi materi

 Sebagaimana pada pembelajaran langsung lainnya, pada awal pembelajaran guru hendaknya memberikan 
motivasi, apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian guru menyampaikan materi 
pelajaran yang sesuai dengan indikator kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Penyampaian materi 
dapat secara langsung melalui ceramah oleh guru, dapat pula dengan paket media pembelajaran audiovisual 
yang berisi materi yang sesuai.

b. Pembentukan kelompok

 Setelah materi disampaikan oleh guru di depan kelas, selanjutnya dibentuk kelompok-kelompok siswa. 
Kelompok terdiri dari empat sampai lima orang yang bersifat heterogen dalam hal prestasi belajar, jenis 
kelamin, suku, maupun lainnya. Setiap kelompok diberi lembar kerja atau materi dan tugas lainnya untuk 
didiskusikan dan dikerjakan oleh kelompok. Melalui kelompok ini harus dipastikan bahwa semua anggota 
kelompok sungguh-sungguh belajar agar nantinya dapat mengerjakan soal dengan baik. Anggota kelompok 
satu sama lain dapat saling memberi pemahaman tentang materi yang dipelajarinya. Kesuksesan setiap 
anggota kelompok akan menjadi faktor keberhasilan kelompok.

c. Game turnamen

 Setelah siswa belajar dan berdiskusi dalam kelompok, selanjutnya dilakukan permainan lomba (turnamen) 
yang bersifat akademik untuk mengukur penguasaan materi oleh siswa. Permainan yang dilakukan adalah 
semacam lomba cerdas cermat, dengan peserta perwakilan dari setiap kelompok. Soal dapat diberikan 
dalam bentuk pertanyaan lisan atau dalam bentuk kartu soal yang dipilih secara acak. Teknis pelaksanaan 
permainan turnamen ini adalah dimulai dengan guru merangking siswa dalam setiap kelompok. Selanjutnya 
menyiapkan meja turnamen sebanyak jumlah anggota dalam kelompok. Jika tiap kelompok beranggotakan 
empat orang, maka disiapkan empat meja. Meja pertama diisi oleh siswa dengan rangking pertama di setiap 
kelompok, meja kedua diisi oleh siswa dengan rangking kedua di setiap kelompok, meja ketiga untuk siswa 
yang rangking tiga pada setiap kelompok, dan meja keempat untuk siswa yang rangking empat di setiap 
kelompok. Setiap siswa dapat berpindah meja berdasarkan prestasi yang diperolehnya pada turnamen. 
Siswa yang memperoleh nilai tertinggi pada setiap meja naik ke meja yang lebih tinggi tingkatnya. Siswa 
yang peringkat kedua tetap di meja semula, sedangkan siswa dengan nilai terendah turun ke meja yang lebih 
rendah tingkatnya. Contoh: peraih nilai tertinggi di meja kedua pindah ke meja pertama, dan peraih nilai 
terendah di meja pertama pindah ke meja kedua. Turnamen dapat dilaksanakan pada setiap akhir pekan atau 
berdasarkan topik materi yang telah dipelajari untuk mengukur pencapaian indikator pembelajaran. 
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d. Penghargaan kelompok

 Sama seperti pada STAD, dalam metode TGT skor anggota kelompok dirata-rata menjadi skor kelompok. 
Individu dan kelompok yang mencapai kriteria skor tertentu mendapat penghargaan.

Gambar 3. Pengaturan meja turnamen pada TGT (modifikasi dari Slavin)

3. Jigsaw II

 Pada metode Jigsaw II ini kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari empat anggota dengan 
latar belakang yang berbeda. Tiap anggota mendapat tugas yang berbeda. Masing-masing siswa yang mendapat 
topik sama berkumpul menjadi kelompok ahli. Siswa mengerjakan soal sesuai dengan topik yang dipelajari. 
Nilai individu digunakan untuk menghitung nilai kelompok, dan peningkatkan nilai individu. Secara lebih rinci 
langkah-langkah pelaksanaan metode Jigsaw II adalah sebagai berikut:
a. Kelas dibagi dalam beberapa kelompok
b. Tiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa heterogen
c. Setiap kelompok mendapat tugas untuk mempelajari materi dengan jumlah topik sebanyak jumlah anggota 

kelompok
d. Anggota dalam setiap kelompok mendapat tugas untuk memahami materi yang berbeda
e. Siswa yang mendapat tugas dengan materi yang sama dari kelompok yang berbeda berkumpul menjadi 

kelompok ahli.
f. Setelah selesai berdiskusi dalam kelompok ahli, anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal masing-

masing untuk menjelaskan materi yang dipelajarinya kepada teman-teman satu kelompok.
g. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator
h. Tiap minggu dilakukan evaluasi individu dan kelompok
i. Siswa dan kelompok yang mendapat nilai sempurna diberi penghargaan.
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Gambar 4. Pengaturan kelompok dalam metode Jigsaw II

4. Team-Assisted Individualization (TAI)

 Metode ini pada dasarnya hampir sama dengan STAD dan TGT. Langkah-langkah dalam penerapan metode ini 
adalah diawali dengan tes penempatan atau tes diagnostik. Selanjutnya dibentuk kelompok dengan anggota yang 
heterogen seperti pada STAD dan TGT. Kemudian guru memberikan bahan ajar sesuai dengan level kemampuan 
masing-masing siswa. Siswa belajar dalam kelompok dan mengerjakan tugas sesuai dengan materi. Anggota 
kelompok lain memeriksa jawaban dicocokan dengan materi serta memberikan bantuan bagi yang mengalami 
kesulitan. Berikutnya diberikan soal untuk dikerjakan oleh masing-masing siswa. Secara berkala (tiap satu 
minggu) guru merekap jumlah nilai setiap siswa. Nilai siswa dalam kelompok di rata-rata menjadi nilai kelompok. 
Kelompok yang memperoleh nilai dengan memenuhi kriteria tertentu diberikan penghargaan.  

 Langkah-langkah pelaksanaan metode TAI secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

a. Tes penempatan

 Pada awal pembelajaran dengan metode TAI, siswa diberi tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan 
awal mereka. Hasil tes tersebut akan dijadikan dasar dalam membentuk kelompok siswa.

b. Membentuk kelompok

 Setelah dilakukan tes diagnostik atau penempatan, selanjutnya guru membagi siswa dalam kelompok. 
Masing-masing kelompok terdiri dari siswa yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda (tinggi, 
sedang, rendah).

c. Memberikan bahan ajar.

 Selanjutnya guru memberikan lembar kerja atau modul kepada setiap siswa yang berisi petunjuk belajar, 
materi, soal-soal latihan tiap sub materi, soal tes formatif, kunci jawaban untuk soal latihan dan soal tes 
formatif. Metode TAI menuntut guru untuk dapat mengembangkan bahan ajar dalam bentuk modul atau 
lembar kerja siswa.
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d. Belajar dalam kelompok.

 Siswa membaca materi pelajaran dan mengerjakan soal-soal latihan secara individual. Siswa lain dalam 
kelompok mengecek hasil pekerjaan temannya dicocokan dengan kunci jawaban. Jika masih terdapat 
jawaban yang salah maka harus diulangi sampai benar. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi 
diharapkan membantu memberi penjelasan kepada siswa lain yang kurang mampu sehingga dapat 
mengerjakan dengan benar. Setelah mengerjakan soal-soal latihan, selanjutnya setiap siswa mengerjakan 
soal tes formatif. Tes formatif harus dikerjakan sendiri-sendiri tanpa bantuan teman dan tanpa melihat kunci 
jawaban. Hasil pekerjaan tes formatif diperiksa oleh pasangan yaitu siswa lain dari kelompok yang berbeda 
dengan cara mencocokan dengan kunci jawaban yang telah disediakan. Siswa pemeriksa mencatat skor dan 
menandatangani lembar tes formatif yang telah diperiksa. Siswa yang telah diperiksa kemudian bergantian 
menjadi pemeriksa pekerjaan pasangan tadi.

e. Kelompok pengajaran.

 Guru memberikan pelajaran kepada kelompok siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Siswa yang 
tingkat kemampuannya sama dari kelompok yang berbeda bergabung menjadi satu kelompok kemudian 
diberi bimbingan atau penjelasan materi oleh guru. 

f. Penilaian dan penghargaan kelompok.

 Setiap minggu guru menghitung skor/nilai kelompok yang merupakan rata-rata perolehan skor/nilai anggota 
kelompoknya. Kriteria kelompok dibedakan menjadi kelompok Super untuk kriteria tinggi, kelompok 
Sangat Baik untuk kriteria sedang, dan kelompok Baik untuk kriteria minimum. Masing-masing kelompok 
mendapat penghargaan sesuai dengan tingkat pencapainnya.

5. Group Investigation

 Group investigation merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan pengaturan siswa bekerja dalam 
kelompok kecil menggunakan pertanyaan kooperatif, diskusi kelompok, serta perencanaan dan proyek kooperatif 
(Slavin, 2009:24). Melalui metode group investigation ini siswa diberi kebebasan untuk membuat kelompok 
dengan jumlah anggota dua sampai enam orang. Selanjutnya masing-masing kelompok memilih topik-topik 
materi yang telah dipelajari, dan membagi topik-topik tersebut menjadi tugas pribadi. Hasil dari pekerjaan tugas 
pribadi anggota dipersiapkan untuk menyusun laporan kelompok. Laporan setiap kelompok disajikan di depan 
kelas. 

 Peran guru dalam penerapan metode ini adalah sebagai motivator dan fasilitator selain sebagai salah satu sumber 
belajar. Sebagai motivator, guru memberikan dorongan kepada seluruh siswa untuk fokus pada tugas dengan rasa 
percaya diri. Guru hendaknya memberi keyakinan kepada siswa bahwa mereka secara individu dan kelompok 
pasti mampu menyelesaikan tugas dengan sukses jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan kerjasama 
yang solid. Sebagai fasilitator, guru harus aktif memantau setiap aktivitas siswa dalam mengerjakan tugas dan 
penyajian laporan kelompok. Guru harus siap memberikan bantuan setiap waktu jika siswa menghadapi masalah 
atau kesulitan. Diusahakan agar pada saat penyajian laporan kelompok seluruh siswa menyimak dengan baik dan 
memberikan respon tanggapan atau pertanyaan.

 Langkah-langkah metode group investigation dapat dirinci sebagai berikut:

a. Memilih topik dan membentuk kelompok

 Pada langkah awal ini siswa diberi kesempatan untuk membaca referensi dan mengusulkan topik-topik 
pembelajaran yang menarik. Selanjutnya para siswa bergabung dalam kelompok sesuai dengan topik 
yang diminati. Diusahakan anggota kelompok bersifat heterogen, baik dari segi kemampuan maupun dari 
segi yang lain. Guru berperan dalam menyediakan berbagai bahan yang diperlukan dan dalam mengatur 
kelompok belajar siswa.
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b. Menyusun rencana kegiatan kelompok

 Setelah siswa bergabung sesuai dengan kelompok masing-masing, selanjutnya mereka harus menyusun 
rencana kegiatan kelompok. Rencana yang harus disusun mencakup masalah apa yang akan dipelajari, 
bagaimana cara  mempelajarinya, apa tujuan mempelajari masalah tersebut,  dan merancang pembagian 
tugas masing-masing anggota kelompok. 

c. Implementasi kegiatan kelompok

 Pada tahap ini para siswa melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing untuk mengumpulkan 
informasi. Selanjutnya melakukan tukar informasi dan diskusi, menganalisis data, dan membuat 
kesimpulan. 

d. Menyusun laporan kelompok

 Berdasarkan hasil diskusi, analisis data dan kesimpulan kelompok selanjutnya setiap kelompok menyusun 
laporan kelompok. Laporan hasil kegiatan atau investigasi kelompok harus disusun secara sistematis sesuai 
dengan petunjuk yang telah ditentukan oleh guru. Laporan sebaiknya dibuat dalam bentuk paper dan 
disajikan dalam bentuk presentasi. 

e. Penyajian laporan kelompok

 Setelah laporan kelompok disusun, selanjutnya setiap kelompok harus menyajikan laporan tersebut dalam 
bentuk presentasi di depan kelas. Para siswa dari kelompok lain memberikan penilaian terhadap presentasi 
yang dilakukan oleh kelompok penyaji. Penilaian tidak hanya menyangkut isi laporan, tetapi juga meliputi 
kejelasan penyampaian dan penampilan kelompok dalam menyajikan laporannya.

f. Evaluasi dan refleksi

 Berdasarkan laporan yang telah disajikan oleh masing-masing kelompok, selanjutnya para siswa memberikan 
tanggapan atau umpan balik kepada kelompok lain. Guru memberikan review terhadap keseluruhan hasil 
investigasi kelompok tersebut.

6. Learning Together

 Metode learning together ini dikembangkan oleh David dan Roger Johnson (Slavin, 2009:25). Metode ini 
diterapkan dengan membagi siswa menjadi empat atau lima kelompok, dimana anggota kelompoknya bersifat 
heterogen. Setiap kelompok diberi tugas yang harus dikerjakan secara bersama-sama oleh setiap kelompok. 
Hasil pekerjaan tugas setiap kelompok dinilai oleh guru. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok atas 
pekerjaan yang telah dihasilkan. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk pujian atau bentuk lain yang bersifat 
mendidik sehingga dapat menumbuhkan semangat siswa untuk lebih berprestasi lagi.

7. Complex Instruction

 Metode complex instruction dikembangkan oleh Elizabeth Cohen dengan melaksanakan pembelajaran berbasis 
proyek yang berorientasi penemuan (Slavin, 2009:25). Metode ini memiliki misi untuk memberikan keperdulian 
kepada semua kemampuan yang ada pada diri setiap siswa. Guru berperan dalam menggali potensi setiap siswa 
dan memberikan keyakinan bahwa setiap siswa memiliki keunggulan sehingga akan apat membantu keberhasilan 
kelompok.  

 Selain metode-metode pembelajaran yang merupakan model  cooperative learning tersebut masih banyak 
metode pembelajaran lain yang bernafaskan pembelajaran kooperatif. Namun demikian setiap metode memiliki 
karakteristik masing-masing sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan sifat mata pelajaran, entry 
behavior siswa, dan perkembangan siswa. Tidak ada metode yang paling baik dan paling tepat. Guru harus 
mampu memilih dan memodifikasi agar metode tersebut efektif mencapai target pembelajaran.
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PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH
B A B  V

A. Konsep Pembelajaran Berbasis Masalah

Pada hakikatnya program pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk memahami dan menguasai apa dan bagaimana 
suatu terjadi, tetapi juga memberi pemahaman dan penguasaan tentang “mengapa hal itu terjadi”. Pembelajaran 

yang hanya mengarah kepada pemahaman mengenai apa dan bagaimana sesuatu terjadi tidak menciptakan daya kritis 
pada diri siswa dalam rangka memecahkan suatu masalah. Kelemahan yang sering terjadi selama ini salah satunya 
adalah banyak siswa yang ujiannya memperoleh nilai tinggi bahkan sempurna, tetapi ketika dalam kehidupan nyata 
menghadapi suatu masalah mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Banyak orang yang sangat pandai 
menjelaskan suatu konsep, ciri-cirinya, proses kejadiannya, tetapi tidak dapat memberikan solusi ketika sesuatu 
tersebut mengalami masalah. 

 Sudah saatnya para guru di sekolah, apalagi di sekolah kejuruan, menerapkan dan mengembangkan pembelajaran 
yang mampu mendorong siswanya untuk dapat memahami tentang mengapa sesuatu terjadi dan bagaimana mengatasi 
jika sesuatu itu bermasalah. Delisle mengemukakan bahwa akar dari problem based learning berasal dari John Dewey 
yang menganggap guru harus mengajar sesuai dengan naluri alami siswa untuk mencipta dan menyelidiki (1997). 
Wena (2011:52) memberikan penegasan bahwa “pembelajaran pemecahan masalah menjadi sangat penting untuk 
diajarkan”. Pembelajaran berbasis masalah adalah proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan sistemik untuk 
memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang akan diperlukan dalam kehidupan nyata. Amir (2009:21) 
memberikan pendapat bahwa pembelajaran berbasis masalah juga dimaknai sebagai “model pembelajaran yang 
menantang siswa agar belajar untuk belajar, bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang 
nyata”. Proses pembelajaran diarahkan agar siswa mampu menyelesaikan masalah secara sitematis.  Perkembangan 
siswa tidak hanya terjadi pada aspek kognitif, tetapi juga apek afektif dan psikomotor melalui penghayatan secara 
internal akan problema yang dihadapi (Sanjaya, 2009:214). Dengan demikian, pembelajaran berbasis masalah 
merupakan model pembelajaran yang berangkat dari pemahaman siswa tentang suatu masalah, menemukan alternatif 
solusi atas masalah, kemudian memilih solusi yang tepat untuk digunakan dalam memecahkan masalah tersebut. 

 Kemampuan siswa sekolah kejuruan dalam menganalisis masalah dan menemukan cara mengatasinya merupakan 
aspek penting yang harus dimiliki untuk bekal terjun ke dunia kerja. Pada saat siswa lulus dari sekolah dan memasuki 
dunia kerja, siswa akan dihadapkan pada berbagai permasalahan nyata dalam pekerjaannya. Jika di sekolah siswa 
tidak terbiasa menghadapi permasalahan dan mencari solusinya, maka dalam melaksanakan pekerjaan mereka akan 
mengalami hambatan. 
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B. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Masalah

 Pembelajaran berbasis masalah memiliki ciri khusus yang berbeda dengan model-model pembelajaran yang lain. 
Banyak model pembelajaran yang dikembangkan untuk membantu mempermudah penguasaan siswa terhadap materi 
yang dipelajari dan mengatur siswa agar terjadi proses kerjasama dalam belajar. Namun dalam pembelajaran berbasis 
masalah tidak sekedar bagaimana siswa mudah dalam belajar, tetapi lebih jauh dari itu adalah bagaimana siswa 
memahami suatu persoalan nyata, tahu solusi yang tepat, serta dapat menerapkan solusi tersebut untuk memecahkan 
masalah. Sanjaya (2009:214) menyebutkan beberapa karakteristik pembelajaran berbasis masalah yaitu: 1) sebagai 
rangkaian aktivitas pembelajaran; 2) aktivitas pembelajaran diarahkan untuk memecahkan masalah; dan 3) pemecahan 
masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berfikir ilmiah. 

 Pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan apabila pembelajaran berorientasi pemahaman siswa secara 
komprehensif, mengembangkan keterampilan berfikir siswa secara rasional, dan memecahkan masalah secara 
sistematis. Tan seperti dikutip oleh Amir (2009:22) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah memiliki 
karakteristik:
1. Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran;
2. Masalah yang digunakan merupakan masalah nyata;
3. Masalah yang dihadapi memerlukan tinjauan dari berbagai sudut pandang;
4. Masalah menarik bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar baru;
5. Mengutamakan belajar mandiri;
6. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi;
7. Bersifat kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif.

 Melengkapi pendapat di atas, Min Liu menjelaskan lima karakteristik PBL yang meliputi:
1. Learning is student-centered
2. Authentic problems form the organizing focus for learning
3. New information is acquired through self-directed learning
4. Learning occurs in small groups
5. Teacher act as facilitators 

 Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah memiliki 
ciri-ciri:
1. Merupakan proses edukasi berpusat pada siswa;
2. Menggunakan prosedur ilmiah;
3. Memecahkan masalah yang menarik dan penting;
4. Memanfaatkan berbagai sumber belajar;
5. Bersifat kooperatif dan kolaboratif;
6. Guru sebagai fasilitator.

C. Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah

 Wanka dan Oreovocz (1995) mengklasifikasikan lima tingkat taksonomi pemecahan masalah, yaitu rutin, 
diagnostik, strategi, interpretasi, dan generalisasi (Wena, 2011:53). Tingkat pemecahan masalah rutin merupakan 
tindakan rutin yang dilakukan tanpa menghasilkan suatu keputusan. Taksnomi tingkat ini banyak dilakukan dalam 
menyelesaikan operasi matematika. Tingkatan diagnostik merupakan tindakan intelektual dalam bentuk memilih 
prosedur atau metode yang dianggap tepat untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapi. Pemecahan masalah tingkat 
strategi adalah suatu upaya merancang langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. 
Untuk menghasilkan suatu strategi pemecahan masalah diperlukan analisis yang mendalam terhadap masalah yang 
dihadapi agar dihasilkan langkah-langkah yang tepat. Tingkat selanjutnya adalah interpretasi atau pemaknaan 
terhadap masalah yang dihadapi. Kesalahan memberikan makna terhadap masalah yang sesungguhnya dapat berakibat 
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kegagalan dalam memberikan solusi. Oleh karena itu interpretasi dianggap sebagai kegiatan pemecahan masalah yang 
sesungguhnya. Sedangkan yang terakhir adalah generalisasi, yaitu berupa pengembangan prosedur yang standar untuk 
digunakan dalam memecahkan masalah-masalah lain yang sejenis.

 Banyak pendapat ahli mengenai langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Diantaranya adalah langkah-
langkah pembelajaran berbasis masalah menurut Dewey seperti dikutip oleh Sanjaya, yaitu:
1. Merumuskan masalah;
2. Menganalisis masalah;
3. Merumuskan hipotesis;
4. Mengumpulkan fakta;
5. Menguji hipotesis;
6. Merumuskan rekomendasi (2009:217).

 Barret (2005) menyusun langkah-langkah pelaksanaan PBL, yaitu:
1. Siswa diberi permasalahan oleh guru berdasarkan pengalaman siswa
2. Siswa melakukan diskusi dalam kelompok kecil untuk:

a. Mengklarifikasi kasus atau masalah yang diberikan
b. Mendefinisikan masalah
c. Saling bertukar pendapat berdasarkan pengalaman yang dimiliki
d. Menetapkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah
e. Menetapkan hal-hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah 

3. Siswa melakukan kajian secara independen berkaitan dengan masalah yang harus diselesaikan 
4. Siswa kembali kepada kelompok PBL awal untuk melakukan tukar informasi, pembelajaran teman sejawat, dan 

bekerjasama dalam menyelesaikan masalah
5. Siswa dibantu oleh guru melakukan evaluasi berkaitan dengan seluruh kegiatan pembelajaran.

 Miao, et.al. (2000) mengembangkan model PBL dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi masalah
2. Mengidentifikasi isu-isu pembelajaran
3. Merumuskan tujuan dan membuat rencana
4. Mempelajari materi atau pengetahuan yang relevan
5. Menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari
6. Melakukan penilaian dan refleksi

 Johnson & Johnson seperti dikutip oleh Sanjaya (2009:218) memberikan lima langkah dalam pembelajaran 
berbasis masalah, yaitu: mendefinisikan masalah, mendiagnosis masalah, merumuskan alternatif pemecahan 
masalah, memilih dan menerapkan strategi pemecahan masalah, dan melakukan evaluasi. Sanjaya (2009:219) sendiri 
mengemukakan enam langkah pembelajaran berbasis masalah yaitu: menyadari masalah, merumuskan masalah, 
merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menentukan pilihan penyelesaian.

 Peran guru dalam melaksanakan PBL harus diperhatikan agar pembelajaran dapat berjalan efektif. Barret (2005) 
mengidentifikasi beberapa tindakan guru yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan PBL, yaitu:
1. Guru harus antusias dan meyakinkan
2. Tidak memberikan penjelasan saat siswa bekerja
3. Mengarahkan siswa untuk bekerjasama dengan siswa lain
4. Mengarahkan siswa agar memahami permasalahan secara kelompok, sebelum bekerja secara individu
5. Memberikan informasi mengenai sumber belajar yang dapat diakses oleh siswa
6. Mengingatkan siswa mengenai hasil pembelajaran yang akan dicapai
7. Menciptakan kondisi belajar yang mendukung untuk pembelajaran kelompok
8. Bersikap apa adanya, tidak dibuat-buat
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 Berdasarkan beberapa pendapat mengenai langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah maka dapat dibuat 
langkah-langkah yang lebih sederhana dalam pembelajaran berbasis masalah, yaitu: a) memahami masalah yang 
dihadapi; b) mengidentifikasi penyebab masalah; c) mengidentifikasi alternatif solusi; d) memilih solusi yang paling 
tepat dan menerapkannya untuk memecahkan masalah, dan e) membuat kesimpulan.

D. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Berbasis Masalah

 Problem based learning sebagai salah satu model pembelajaran memiliki berbagai kelebihan. Namun demikian 
juga tidak lepas dari adanya kelemahan yang perlu menjadi pertimbangan dalam menerapkannya. Sanjaya (2009:220) 
mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut:

1. Kelebihan
a. Pemecahan masalah (problem solving) merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi 

pelajaran;
b. Pemecahan masalah (problem solving) dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan 

untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa;
c. Pemecahan masalah (problem solving) dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa;
d. Pemecahan masalah (problem solving) dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka 

untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata;
e. Pemecahan masalah (problem solving) dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya 

dan bertanggungjawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan.
f.    Pemecahan masalah (problem solving) bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran, 

pada dasarnya merupakan cara berpikir, dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar 
belajar dari guru atau dari buku-buku saja;

g. Pemecahan masalah (problem solving) dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa;
h. Pemecahan masalah (problem solving) dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan 

mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru;
i. Pemecahan masalah (problem solving) dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan 

pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata;
j. Pemecahan masalah (problem solving) dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus 

belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. 

2. Kekurangan
a. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari 

dapat dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba;
b. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui  problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan;
c. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka 

mereka tidak akan belajar apa yang meraka ingin pelajari.

 Berdasarkan kelebihan-kelebihan yang diidentifikasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
berbasis masalah sangat penting untuk dipahami dan diterapkan oleh para guru, khususnya guru-guru pada sekolah 
kejuruan. Pemanfaatan model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan daya kritis siswa dalam menghadapi 
dan memecahkan suatu masalah. Kemampuan siswa dalam menganalisis suatu masalah dan menemukan cara 
pemecahannya merupakan modal yang sangat berharga untuk  terjun ke dunia kerja.

 Untuk mengatasi kelemahan yang ada pada pembelajaran berbasis masalah maka guru hendaknya membuat 
persiapan yang matang sebelum menerapkannya. Guru seyogyanya juga memberikan penjelasan yang detail agar 
siswa memahami permasalahan yang dihadapi dengan baik. Selain itu guru harus mampu menumbuhkan motivasi 
pada diri siswa agar mereka memiliki kepercayaan diri untuk berhasil. 
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PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK
B A B  V I

A. Konsep Pembelajaran Berbasis Proyek

Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan model pembelajaran inovatif yang memfokuskan pada belajar kontekstual 
melalui kegiatan yang kompleks (CORD dalam Wasis, 2008). Suzie & Jane (2007:11) menyatakan bahwa “project-

based learning ... is strategy certain to turn traditional classroom upside down”. Pembelajaran berbasis proyek  adalah 
suatu strategi untuk mengubah kelas tradisional.

 Buck Institute for Education (2003) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah “suatu metode 
pengajaran sistematis yang melibatkan para siswa dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan melalui proses 
yang terstruktur, pengalaman nyata dan teliti yang dirancang untuk menghasilkan produk”. Sedangkan Guarasa at. all. 
(2006) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah strategi yang berpusat pada siswa yang mendorong 
inisiatif dan memfokuskan siswa pada dunia nyata, dan dapat meningkatkan motivasi mereka. 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran berbasis proyek 
merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam merancang tujuan pembelajaran untuk 
menghasilkan produk atau proyek yang nyata. Proyek-proyek yang dibuat oleh siswa mendorong berbagai kemampuan, 
tidak hanya pengetahuan atau masalah teknis, tetapi juga keterampilan praktis seperti mengatasi informasi yang tidak 
lengkap atau tidak tepat; menentukan tujuan sendiri; dan kerjasama kelompok. 

 Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa dituntut untuk merumuskan tujuan pembelajaran sendiri secara 
khusus. Proyek apa yang ingin dibuat harus didasarkan pada minat dan kemampuan siswa baik secara pribadi maupun 
kelompok. Siswa juga dituntut untuk mengatur sendiri kegiatan belajarnya dengan membagi beban kerja di antara 
mereka dan mengintegrasikan tugas-tugas yang berbeda yang dikembangkan oleh masing-masing siswa.

 Fokus pembelajaran dalam pembelajaran berbasis proyek adalah terletak pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep 
inti dari suatu disiplin ilmu, melibatkan siswa dalam investigasi pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna yang 
lain, memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi pengetahuan mereka 
sendiri, serta target utamanya adalah untuk menghasilkan produk yang nyata. Pembelajaran berbasis proyek memiliki 
potensi yang sangat besar untuk memberi pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa (Wasis, 
2008). 
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 Waras Kamdi (2011) berpendapat bahwa pembelajaran berbasis proyek dianggap cocok sebagai suatu model untuk 
pendidikan yang merespon isu-isu peningkatan kualitas pendidikan kejuruan dan perubahan-perubahan besar yang 
terjadi di dunia kerja. Berbeda dengan model-model pembelajaran tradisional yang umumnya bercirikan praktik kelas 
yang berdurasi pendek dan aktivitas pembelajaran berpusat pada guru, model Project-Based Learning menekankan 
kegiatan belajar yang relatif berdurasi panjang, holistik-interdisipliner, perpusat pada siswa, dan terintegrasi dengan 
praktik dan isu-isu dunia nyata.

 Dengan demikian, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang sangat ideal untuk 
diterapkan pada pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi. Pembelajaran berbasis proyek sangat memperhatikan 
proses kerja yang sistematis untuk menghasilkan karya yang nyata dan bermanfaat.

B. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Proyek

 Grant (2005) mengidentifikasi elemen-elemen utama dalam pembelajaran berbasis proyek, yaitu: pengantar, 
definisi tugas pembelajaran, prosedur investigasi, sumber yang disarankan, mekanisme, kolaborasi, serta refleksi 
dan transfer kegiatan. Moursund sebagaimana dikutip oleh Wasis (2008) mengemukakan beberapa keunggulan 
pembelajaran berbasis proyek yaitu: (1) meningkatkan motivasi siswa; (2) meningkatkan kemampuan menyelesaikan 
masalah; (3) memperbaiki sikap kerjasama; serta (4) meningkatkan keterampilan mengelola sumber daya.

 Karakteristik pembelajaran berbasis proyek meliputi aspek isi, kegiatan, kondisi, dan hasil. Dalam pembelajaran 
berbasis proyek, aspek isi pembelajaran memiliki karakteristik: (1) masalah disajikan dalam bentuk keutuhan yang 
kompleks; (2) siswa menemukan hubungan antar ide secara interdisipliner; (3) siswa berjuang mengatasi ambiguitas; 
dan (4) menjawab pertanyaan yang nyata dan menarik perhatian siswa. Aspek kegiatan memiliki karakteristik: (1) 
siswa melakukan investigasi selama periode tertentu; (2) siswa dihadapkan pada suatu kesulitan, pencarian sumber 
dan pemecahan masalah; (3) siswa membuat hubungan antar ide dan memperoleh keterampilan baru; (4) siswa 
menggunakan perlengkapan alat sesungguhnya; dan (5) siswa menerima feedback tentang gagasannya dari orang 
lain. 

 Aspek kondisi mencakup karakteristik: (1) siswa berperan sebagai masyarakat pencari dan melakukan latihan 
kerjanya dalam konteks sosial; (2) siswa  mempraktikan perilaku manajemen waktu dalam melaksanakan tugas secara 
individu maupun kelompok; (3) siswa mengarahkan kerjanya sendiri dan melakukan kontrol belajarnya; dan (4) 
siswa melakukan simulasi kerja profesional. Yang terakhir adalah aspek hasil. Karakterisitik aspek hasil meliputi: (1) 
siswa menghasilkan produk intelektual yang kompleks sebagai hasil belajarnya; (2) siswa terlibat dalam melakukan 
penilaian diri; (3) siswa bertanggung jawab terhadap pilihannya dalam mendemonstrasikan kompetensi mereka; dan 
(4) siswa memperagakan kompetensi nyata mereka. 

 Buck Institut for Education sebagaimana dikutip oleh Wena (2011:145) memberikan karakteristik pembelajaran 
berbasis proyek yaitu:
1. Siswa membuat keputusan dan membuat kerangka kerja;
2. Terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya;
3. Siswa merancang proses untuk mencapai hasil;
4. Siswa bertanggung jawab mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan;
5. Siswa melakukan evaluasi secara kontinu;
6. Siswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan;
7. Hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya;
8. Atmosfir kelas memberi toleransi kesalahan dan perubahan.

 Berdasarkan beberapa karakteristik di atas, pembelajaran berbasis proyek menjadi model pembelajaran yang 
dapat membangun kemandirian dan kreativitas siswa. Selain itu, melalui pembelajaran berbasis proyek siswa dilatih 
untuk terbiasa bertanggung jawab mewujudkan apa yang telah direncanakan sesuai dengan minat dan kemampuannya. 
Hal tersebut sangat berarti untuk memberikan bekal kompetensi siswa sekolah kejuruan agar siap terjun ke dunia 
kerja.
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C. Prinsip-Prinsip  Pembelajaran Berbasis Proyek

 Menurut Wena (2011:145) mengutip dari Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip 
dalam penerapannya. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Sentralistis

 Maksudnya bahwa model pembelajaran ini merupakan pusat dari strategi pembelajaran, karena siswa mempelajari 
konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Pekerjaan proyek merupakan pusat dari kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di kelas.

2. Pertanyaan penuntun

 Hal ini mengandung makna bahwa pekerjaan proyek yang dilakukan oleh siswa bersumber pada pertanyaan 
atau persoalan yang menuntun siswa untuk menemukan konsep mengenai bidang tertentu. Dalam hal ini 
aktivitas bekerja menjadi motivasi eksternal yang dapat membangkitkan motivasi internal pada diri siswa untuk 
membangun kemandirian dalam menyelesaikan tugas.

3. Investigasi konstruktif

 Artinya bahwa dalam pembelajaran berbasis proyek terjadi proses investigasi yang dilakukan oleh siswa untuk 
merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Oleh karena itu guru harus dapat 
merancang strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan proses pencarian dan atau pendalaman 
konsep pengetahuan dalam rangka menyelesaikan masalah atau proyek yang dihadapi. 

4. Otonomi

 Dalam pembelajaran berbasis proyek siswa diberi kebebasan atau otonomi untuk menentukan target sendiri 
dan bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Guru berperan sebagai motivator dan fasilitator untuk 
mendukung keberhasilan siswa dalam belajar.

5. Realistis 

 Proyek yang dikerjakan oleh siswa merupakan pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan di lapangan kerja 
atau di masyarakat. Proyek yang dikerjakan bukan dalam bentuk simulasi atau imitasi, melainkan pekerjaan atau 
permasalahan yang benar-benar nyata.

 Mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut di atas, maka pembelajaran dengan menerapkan project based learning 
akan sangat bermanfaat bagi pengembangan diri dan masa depan siswa. Siswa yang terbiasa belajar dengan pekerjaan 
proyek akan menjadi pribadi yang ulet, kritis, mandiri, dan produktif.

D. Kelebihan  Pembelajaran Berbasis Proyek

 Menurut Moursund yang dikutip oleh Wena (2011:147) keuntungan pembelajaran berbasis proyek adalah:
1. Meningkatkan motivasi;
2. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah;
3. Meningkatkan kemampuan studi pustaka;
4. Meningkatkan kolaborasi;
5. Meningkatkan keterampilan manajemen sumber daya. 

 Pengalaman yang dilakukan oleh Intel Corporation melalui Intel Teach Program (2007) menunjukkan bahwa 
penerapaan project based learning membawa keuntungan terutama bagi siswa, yaitu:
1. Meningaktkan frekuensi kehadiran, menumbuhkan kemandirian, dan sikap positif terhadap belajar;
2. Memberikan keuntungan akademik yang sama atau lebih baik daripada yang dihasilkan oleh model lain, dimana 

siswa yang terlibat dalam proyek memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk pembelajaran mereka 
sendiri;
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3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan yang kompleks, seperti berpikir 
tingkat tinggi, pemecahan masalah, bekerja sama, dan berkomunikasi;

4. Memperluas akses belajar siswa sehingga menjadi strategi untuk melibatkan siswa dengan beragam budaya.

 Berdasarkan pengalaman dan pendapat mengenai penerapan pembelajaran berbasis proyek, maka dapat 
diidentifikasi beberapa kelebihan dari project based learning jika dilihat dari perspektif siswa, yaitu:
1. Meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan analisis dan sintesis tentang suatu konsep;
2. Membiasakan siswa untuk melakukan proses belajar dan bekerja secara sistematis;
3. Melatih siswa untuk melakukan proses berfikir secara kritis dalam rangka memecahkan suatu masalah yang 

nyata;
4. Menumbuhkan kemandirian siswa dalam belajar dan bekerja;
5. Menumbuhkan  produktivitas siswa.

E. Langkah-Langkah  Pembelajaran Berbasis Proyek

 Menurut The George Lucas Educational Foundation yang dikutip Sabar Nurohman (2007), langkah-langkah 
Project Based Learning adalah sebagai berikut:

1. Mulai dengan pertanyaan esensial

 Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang mendorong siswa untuk melakukan 
suatu aktivitas. 

2. Membuat desain rencana proyek

 Siswa dengan pendampingan dari guru membuat desain rencana proyek yang akan dilakukan. Rencana proyek 
ditentukan oleh siswa sendiri mengacu kepada pertanyaan esensial yang telah dikemukakan sebelumnya.

3. Membuat jadwal

 Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Aktivitas pada tahap 
ini antara lain: (1) membuat timeline untuk menyelesaikan proyek, (2) membuat deadline penyelesaian proyak, 
(3) mengarahkan siswa agar merencanakan cara yang baru, (4) mengarahkan siswa ketika mereka membuat 
cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan (5) meminta siswa untuk memberi alasan tentang cara yang 
dipilih. 

4. Memantau siswa dan kemajuan proyek

 Guru bertanggung jawab memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek untuk mengetahui kemajuan 
pelaksanaan proyek dan mengantisipasi hambatan yang dihadapi siswa. 

5. Menilai hasil

 Penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian standar, mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, 
memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai, dan menjadi bahan pertimbangan dalam 
menyusun strategi pembelajaran berikutnya

6. Refleksi

 Pada akhir pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah 
dijalankan. Proses refleksi dilakukan secara individu maupun kelompok. 

 Wena (2011:108) membagi tahap pembelajaran praktik kejuruan berbasis proyek menjadi tiga tahap, yaitu 
tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap perencanaan pembelajaran proyek meliputi 
kegiatan merumuskan tujuan proyek; menganalisis karakteristik siswa; merumuskan strategi pembelajaran; membuat 
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jobsheet; merancang kebutuhan sumber belajar; dan merancang alat evaluasi. Tahap pelaksanaan mencakup aktivitas 
mempersiapkan sumber belajar yang diperlukan; menjelaskan tugas proyek; mengelompokkan siswa sesuai dengan 
tugas; dan mengerjakan proyek. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran oleh 
siswa. Hasil evaluasi menjadi bahan masukan bagi siswa dan bagi guru untuk merancang pembelajaran selanjutnya. 

 Jika memperhatikan tahapan pembelajaran yang diungkapkan di atas, maka langkah-langkah pembelajaran 
berbasis proyek dapat dirangkum menjadi tahap orientasi, desain, pelaksanaan, dan evaluasi. Pertama, tahap orientasi 
adalah tahap menumbuhkan motivasi belajar siswa, memberikan pemahaman kepada siswa tentang tujuan yang akan 
dicapai, dan menjelaskan kegiatan yang dilakukan. Pada tahap orientasi ini pula pertanyaan-pertanyaan pentuntun 
disampaikan oleh guru kepada siswa. Kedua, tahap desain yaitu tahap dimana siswa menindaklanjuti pertanyaan-
pertanyaan penuntun yang disampaikan oleh guru dengan merancang proyek yang akan dibuat. Pada tahap ini juga 
disusun jadwal kegiatan untuk menyelesaikan proyek tersebut. 

 Tahap ketiga, adalah pelaksanaan yang merupakan kegiatan inti, yaitu siswa mengerjakan proyek yang telah 
telah dirancang sebelumnya, sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Keempat, tahap evaluasi merupakan upaya 
yang dilakukan untuk menilai proses kegiatan dan hasil kerja proyek. Tahap evaluasi berguna sebagai umpan balik 
bagi guru dalam merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran. Selain bagi guru, berguna pula bagi siswa untuk 
mengetahui efektivitas rencana dan proses kerja proyek yang dilakukan, serta mengukur sejauh mana kualitas produk 
yang dihasilkan.
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PEMBELAJARAN BERBASIS KERJA 
(WORK BASED LEARNING)

B A B  V I I

A. Konsep Work Based Learning

Sekolah kejuruan sangat mengutamakan penguasaan kompetensi praktis oleh para siswanya karena setelah lulus 
mereka diharapkan dapat langsung bekerja. Proses pembelajaran pada sekolah kejuruan idealnya disesuaikan 

dengan situasi pekerjaan yang sebenarnya. Untuk itu diperlukan fasilitas praktik yang memadai dan  jalinan kerjasama 
dengan dunia kerja. Agar para siswa mengetahui kondisi dan tuntutan kompetensi kerja yang sebenarnya di tempat 
kerja, maka kehadiran para siswa di tepat pekerjaan menjadi penting. Hal tersebut membutuhkan keterbukaan dari 
pihak dunia kerja untuk menerima siswa dalam rangka belajar. Kehadiran siswa di perusahaan atau tempat kerja yang 
lain untuk melihat dan mempelajari jenis pekerjaan tertentu merupakan salah satu bentuk dari work based learning.

 Work based learning merupakan suatu model pembelajaran yang memanfaatkan tempat kerja untuk memberikan 
pengalaman dan pengetahuan  tentang suatu bidang pekerjaan tertentu pada diri siswa. Flemming (2007) memandang 
work-based learning (WBL) sebagai model pembelajaran yang memiliki peran dalam pengembangan profesional dan 
pembelajaran seumur hidup. Work-based learning merupakan bagian integral dari pendidikan kejurua yang berorientasi 
pada kebutuhan dunia kerja. Pola pembelajaran WBL sangat relevan dan dijadikan dasar utama dalam penyelenggaraan 
pendidikan kejuruan, baik di tingkat sekolah menengah maupun pendidikan tinggi. Work-based learning merupakan 
elemen penting dalam pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten untuk terjun ke dunia kerja. WBL 
dirancang agar siswa dapat memperoleh sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk sukses di tempat 
kerja. Work-based learning juga membantu siswa mencapai standar akademik yang ditetapkan (Anonim: 2003). 
Cunningham (2004) memberikan definisi WBL sebagai pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan tempat kerja 
untuk menstrukturkan pengalaman-pengalaman yang didapat di tempat kerja berkontribusi pada sosial, akademik, dan 
pengembangan karir pembelajar dan menjadi suplemen dalam kegiatan pembelajaran. Pengalaman belajar di tempat 
kerja diaplikasikan, diperhalus, diperluas dalam pembelajaran baik di kampus maupun di tempat kerja.

 Pada jenjang  sekolah menengah kejuruan (SMK), WBL lebih diorientasikan pada persiapan kerja dari pada detail 
pelaksanaan pekerjaan. Sekolah menengah kejuruan dapat melaksanakan program WBL dengan aktivitas mentoring 
dan bermitra dengan dunia kerja. Pelaksanaan WBL di SMK menuntut dukungan pihak sekolah. Hal ini disebabkan 
secara psikologis siswa SMK belum memiliki kematangan emosional dan mempunyai wawasan tentang dunia kerja 
yang terbatas. Peran mentor dalam pelaksanaan WBL menjadi sangat penting dan berperan sebagi penasehat sekaligus 
sebagai motivator.
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 Pelaksanaan WBL di tingkat SMK sudah diawali dengan keterlibatan dunia kerja khususnya dunia usaha/industri 
dalam penerapan kebijakan pengembangan sistem pendidikan vokasi. Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) 
pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam berbagai model sebagai implementasi dari kebijakan Link & Match 
merupakan bukti adanya keterlibatan aktif pihak dunia usaha/industri.  Melalui pelaksanaan WBL di SMK, siswa 
mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan sebelum diterjunkan ke industry. Pada saat melaksanakan WBL 
siswa diberi kebebasan untuk memilih kompetensi apa yang hendak dicapai. 

B. Karakteristik Work Based Learning

 Boud dan Solomon (2001) mengemukakan beberapa karakteristik WBL yaitu:
1) Adanya kemitraan antara organisasi eksternal dan lembaga pendidikan yang khusus didirikan untuk membantu 

pembelajaran. Kemitraan ini sebaiknya diformalkan melalui kontrak (paling tidak dengan MoU).
2) Siswa yang terlibat adalah karyawan dari organisasi eksternal. Siswa menegosiasikan rencana belajar dan disetujui 

oleh kedua pihak yaitu lembaga pendidikan dan organisasi tempat mereka bekerja.
3) Program berasal dari kebutuhan tempat kerja, siswa tidak dikendalikan oleh kurikulum profesi atau disiplin ilmu 

tertentu. Pekerjaan mereka adalah kurikulum itu sendiri.
4) Level program ditentukan setelah siswa mendapatkan pengakuan atas kompetensi awal yang dimiliki dan 

identifikasi pembelajaran yang diinginkan. Penentuan level program bukan atas dasar kualifikasi pendidikan 
siswa.

5) Unsur penting WBL adalah bahwa pembelajaran dilakukan di tempat kerja dan berorientasi pada kebutuhan 
masa depan siswa dan organisasinya. Siswa belajar dan mendapatkan dukungan dari dalam organisasi dan dari 
lembaga pendidikan.

6) Lembaga pendidikan melakukan penilaian atas hasil pembelajaran sesuai kesepakatan awal atas sasaran program, 
dan disesuaikan dengan standar kerangka kerja dan tingkat yang berlaku.

 Lester dan Costley (2010) mengemukakan bahwa berdasarkan pengalaman di Inggris dan Australia, tutor 
pembelajaran berbasis kerja mempunyai peran yang luas dan bervariasi. Kegiatan yang dilakukan tutor WBL antara lain: 
a) membantu siswa untuk menjadi aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi mereka dan mengelola proses 
belajar; b) bertindak sebagai konsultan; c) membantu siswa mengembangkan kemampuan kritis mereka; d) membantu 
siswa mengidentifikasi dan bekerja dengan isu-isu etika; e) membantu siswa memanfaatkan sumber daya secara efektif 
di tempat kerja; f) mengembangkan keterampilan akademik siswa dan membantu mereka menggunakannya di tempat 
kerja; g) menyediakan keahlian spesialis; serta h) memberi inspirasi dan memotivasi siswa.

 Lynch & Harnish (1998) menjelaskan bahwa melalui WBL, siswa dapat mengembangkan sikap (attitude), 
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), pencerahan (insight), perilaku (behavior), kebiasaan (habits), dan 
pergaulan (associations) dari pengalaman–pengalaman kedua tempat dan memungkinkan terjadi pembelajaran yang 
terkait dengan aktivitas bekerja nyata (real-life work activities). Penerapan model pembelajaran berbasis kerja dapat 
mengembangkan kompetensi siswa secara komprehensif. Tidak hanya aspek hardskill kerja saja yang dikembangkan, 
tetapi juga mencakup aspek softskill.

C. Strategi Work Based Learning

 Work based learning dapat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai strategi. Strategi yang lazim dilaksanakan 
dalam pembelajaran berbasis kerja antara lain action learning, career advice, internship, mentoring, networks and 
communities, self managed learning (Cunningham:2004), mentoring, job shadowing, work experience program, dan 
school-based entreprise (Benson).
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 Berikut ini uraian dari beberapa strategi dalam WBL.

1. Action Learning

 Action Learning merupakan sebuah pendekatan belajar di mana individu dengan dukungan teman-teman dalam 
kelompok kecil dihadapkan pada  masalah yang penting bagi mereka, kemudian mengambil tindakan untuk 
mengatasi masalah tersebut dan belajar dari proses yang dilakukannya. Action learning merupakan salah satu 
pendekatan pembelajaran berbasis kerja yang membutuhkan komitmen strategis. Action learning lebih diarahkan 
kepada upaya memecahkan masalah dengan proses yang benar, daripada menemukan solusi dengan cepat. Fitur 
utama dalam Action Learning meliputi seting pembelajaran, pembimbing, sponsor, dan konferensi (Cunningham, 
2004:57). 

a) Seting pembelajaran

 Strategi action learning dilaksanakan dengan membentuk satuan kerja siswa. Caranya adalah lima atau 
enam orang bertemu beberapa hari dalam setiap bulan atau lebih untuk jangka waktu yang telah disepakati 
pada pertemuan pertama. Aktivitas yang dilakukan oleh para siswa dibedakan menjadi tiga jenis program. 
Pertama, program-program yang dirancang sebagai proyek berdasarkan pekerjaan yang ada di sekitar 
mereka. Kedua, siswa secara individu melaksanakan proyek-proyek mereka sendiri yang spesifik. Ketiga, 
siswa berkumpul bersama untuk membahas masalah pekerjaan yang telah mereka lakukan.

  Rancangan prosedur kegiatan yang dikembangkan dapat berbeda-beda, tetapi biasanya dalam setiap 
pertemuan mencakup alokasi waktu untuk melaporkan kemajuan setiap siswa dalam mencapai tujuan-
tujuan dan tindakan lain yang telah ditetapkan pada pertemuan sebelumnya. Melalui tanya jawab, saling 
mendengarkan dan memberi masukan, siswa dapat membantu teman lain untuk mengungkapkan apa yang 
telah mereka pelajari dan menetapkan tujuan atau tindakan baru untuk periode yang akan datang.

b) Pembimbing

 Pembimbing adalah orang yang bertugas membantu agar rancangan pembelajaran dapat berfungsi secara 
efektif dan proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Pembimbing sebaiknya dilakukan oleh guru yang 
memahami pembelajaran dan mengetahui target yang harus dicapai, sehingga bimbingan yang dilakukan 
dapat terarah.

c)  Sponsor

 Sponsor adalah seseorang yang membantu satu atau lebih siswa dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan 
memberikan pendampingan dalam  mengevaluasi hasil kegiatan. Sponsor diperlukan untuk membantu siswa 
secara lebih detail dalam mengerjakan proyek-proyek dan membantu mengatasi masalah yang ditemukan.

d) Konferensi

 Konferensi merupakan forum yang digunakan untuk melakukan pertemuan pada awal atau akhir program 
pembelajaran dengan melibatkan berbagai pihak.  Pertemuan yang dilakukan dapat berupa saling bertukar 
informasi atau penyampaian laporan hasil kegiatan. Konferensi yang dilakukan pada akhir program dapat 
dimanfaatkan untuk mempresentasikan laporan baik secara individu maupun kelompok. 

 Penerapan strategi action learning dapat memberikan dampak yang menguntungkan yang sekaligus sebagai 
kelebihan, yaitu permasalahan dapat diselesaikan dengan hasil yang terukur; pembelajaran dapat terjadi 
pada level yang berbeda; siswa dapat belajar tentang proses pembelajaran (belajar bagaimana cara belajar); 
mendorong berkembangnya keterampilan membangun jaringan kerja; siswa dapat mengembangkan 
kemampuannya untuk membantu orang lain; dan siswa dapat mempelajari situasi dan permasalahan yang 
dihadapi orang lain. Dengan demikian, action learning merupakan salah satu strategi work based learning 
yang dapat membangun kemempuan siswa secara lebih komprehensif. Namun demikian, untuk mencapai 
keberhasilan pelaksanaan strategi action learning memerlukan perancangan yang matang dan komitmen 
yang kuat dari semua pihak.
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2. Mentoring 

 Mentoring dalam work based learning dapat digambarkan sebagai hubungan profesional antara dua individu, 
di mana tujuannya adalah untuk memperoleh pengalaman. Mentor WBL memberikan dukungan dan umpan 
balik kepada siswa dengan tujuan memperpendek masa studi, memperkuat etika kerja, dan membangun sikap 
yang positif. Program mentoring cenderung mengutamakan pada kebutuhan, perkembangan dan keterampilan 
siswa. Mentor membutuhkan basis pengetahuan yang tidak hanya mempraktikkan pekerjaan dengan baik tetapi 
mereka juga harus memiliki pengetahuan tentang strategi pendidikan, pengetahuan perencanaan kurikulum, dan 
pengetahuan tentang pengembangan alat penilaian.

 Kelebihan dari mentoring adalah:
a. Individu memperoleh manfaat dengan banyaknya pengalaman;
b. Mentor bukan manajer sehingga dapat memberikan pendapat secara obyektif dan memposisikan dirinya 

sebagai penasehat;
c. Siswa dapat menggunakan mentor seperti yang mereka harapkan.

 Selain kelebihan, mentoring juga memiliki kelemahan, antara lain: 
a. Menciptakan hubungan yang ideal antara mentor dengan siswa merupakan hal yang tidak mudah;
b. Proses mentoring tidak akan berjalan dengan baik jika mentor tidak mengetahui perannya dan tidak 

mendapatkan pelatihan yang tepat;
c. Orang yang tidak ditunjuk sebagai mentor dapat iri dengan siswa, terutama jika mentor terlihat memajukan 

karir siswa dengan mengorbankan lainnya sehingga menimbulkan kondisi kerja yang kurang nyaman.

 Salah satu peran utama mentor dalam work based learning adalah berbagi pengalaman mereka sendiri dan contoh-
contoh praktik yang baik dan memberikan kesempatan untuk refleksi. Seorang mentor juga dapat bertindak 
sebagai tempat curhat untuk masalah yang dihadapi siswa. Mentor seharusnya terlibat secara efektif dalam 
diskusi mengenai keterampilan profesional, perilaku dan kompetensi yang mendukung pengembangan karir, 
nilai-nilai pribadi dan profesional yang positif serta perbaikan kinerja di tempat kerja. Dalam pelaksanaan WBL, 
mentor dapat membantu siswa untuk mengenali pembelajaran informal di tempat kerja, mendukung pengalaman 
belajar, menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh selama program akademik untuk tugas 
mereka di perusahaan. 

3. Career Advice (Nasehat Karir)

 Nasehat Karir mencakup informasi tentang peluang masa depan, deskripsi peran potensial dan apa yang akan 
dibutuhkan, umpan balik tentang aspek yang relevan dari kinerja, perilaku atau kemampuan pekerja saat ini, serta 
rekomendasi tentang tindakan pekerja yang dapat atau harus diambil. Terdapat tiga model Nasehat Karir yaitu: 
Model Tradisional, Model Kontemporer, dan Karir Lintas Batas.

 Model Tradisional adalah model Nasehat Karir yang bersumber dari pihak dalam organisasi. Perkembangan karir 
pekerja dalam organisasi berdasarkan pada prosedur, struktur dan hierarki karir yang telah ada. Menurut model 
ini Nasehat Karir diberikan kepada pekerja pada masa awal karir dalam organisasi.

 Model Kontemporer adalah model Nasehat Karir yang bersumber dari dalam organisasi tetapi lebih menekankan 
pada kemampuan pekerja untuk mengelola dirinya sendiri secara bertanggung jawab sehingga dapat berkembang 
mengikuti perkembangan zaman. Pekerja diarahkan untuk dapat bersikap fleksibel dan mengikuti perubahan 
tanggung jawab dalam organisasi, serta tidak tergantung kepada kesempatan yang diberikan oleh pimpinan. 
Pekerja harus mampu mengembangkan potensi dan kemampuan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan 
dan peluang.

 Model Karir Lintas Batas adalah model Nasehat Karir yang  sejalan dengan Model Kontemporer namun 
bersumber dari berbagai pihak. Model ini lebih menekankan agar pekerja dapat memanfaatkan peran berbagai 
pihak di luar organisasi untuk mengembangkan karirnya. Oleh karena itu pekerja harus dapat membangun atau 
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terlibat dalam jaringan atau komunitas lintas organisasi yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 
karirnya. Misalnya melalui organisasi profesi atau organisasi pekerja.

 Nasihat karir dapat berasal dari individu, seperti manajer, supervisor, atau divisi sumber daya manusia. Dapat pula 
berasal dari pihak atau orang-orang di luar organisasi. Mereka diperlukan untuk memberikan saran yang relevan 
dan disesuaikan dengan orang yang tahu individu dengan baik dan dengan siapa merasa memiliki hubungan 
yang cukup terbuka dan saling percaya. Sumber-sumber nasehat tersebut dapat berasal dari jaringan yang lebih 
luas yang mencakup hubungan rekan kerja, teman, dan rekan-rekan lain di luar organisasi, yang semuanya dapat 
menjadi penyedia nasihat karir, informasi, peluang dan kontrak. Selain itu penggunaan mentor sebagian telah 
tumbuh karena kebutuhan untuk saran karir dari seseorang kepada individu.

 Nasehat Karir memiliki kelebihan antara lain:
a) Dapat memberikan kontribusi langsung untuk mengambil keputusan dan pilihan karir yang tepat.
b) Dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih kuat dan rasa aman ketika menghadapi peran dan 

perubahan organisasi.
c) Dapat menyebabkan tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Jika pekerja mengembangkan karir melalui 

pekerjaannya, maka akan lebih mungkin untuk mendapatkan kepuasan yang tinggi.
d) Dapat meningkatkan kinerja pekerja di mana ia memberikan kontribusi untuk pembentukan dan pemenuhan 

harapan yang lebih realistis dalam pekerjaannya.

 Kekurangan Nasehat Karir antara lain:
a) Nasehat karir tidak selalu dapat diikuti atau sesuai dengan perkembangan organisasi yang senantiasa berubah 

dari waktu ke waktu. 
b) Nasehat karir biasanya  diberikan berdasarkan sudut pandang orang yang memberi nasehat, belum tentu 

sesuai dengan kebutuhan pekerja.
c) Nasehat karir yang baik belum tentu mendapat dukungan dari organisasi, terutama jika organisasi tidak 

menganggap bermanfaat dalam jangka pendek. 

 Strategi Nasehat Karir relevan dengan tuntutan kebutuhan dan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 
Pada sekolah kejuruan, Nasehat Karir diberikan dalam bentuk Bimbingan Karir. Bimbingan Karir yang diberikan 
di SMK selama ini hanya sebatas oleh guru, bukan bersumber dari para praktisi atau asosiasi profesi yang telah 
memiliki pengalaman karir yang baik. Idealnya, Bimbingan Karir di SMK mengikuti Model Karir Lintas Batas. 
Artinya, para siswa SMK hendaknya memperoleh informasi dan bimbingan karir dari berbagai pihak seperti 
asosiasi profesi, asosiasi pekerja, dan praktisi dunia usaha agar mereka dapat mengembangkan diri dan karirnya 
dengan baik di masa depan. Bimbingan Karir untuk siswa SMK dapat diperoleh juga pada saat mereka melakukan 
kunjungan industri atau melakukan praktik kerja lapangan.

4. Networks and Communities

 Network merupakan kelompok orang-orang yang saling berbagi informasi dan pengalaman untuk tujuan 
profesional atau sosial. Community adalah kelompok atau persekutuan orang-orang yang memiliki kepentingan 
yang sama. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat sekarang terdapat banyak network dan community. 
Network biasanya berupa kelompok organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan keahlian tertentu. Sedangkan 
community biasanya berupa kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan berbagai kepantingan, tidak 
hanya berdasarkan profesi. Cunningham membedakan tiga macam community, yaitu communities of practice, 
communities of location, dan communities of values. 

 Communities of practice merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan keahlian praktis tertentu. 
Misalnya masyarakat ahli las, masyarakat ahli ukir, masyarakat ahli batik, dan lain-lain.  Communities of 
location merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesamaan lokasi atau asal daerah. Seperti 
Paguyuban Warga Banyumas (paguwarmas), Ikatan Perantau asal Majenang (IPM), dan lain-lain.  Sedangkan 
communities of values merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesamaan nilai, baik nilai-
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nilai keagamaan maupun nilai-nilai nasionalisme. Misalnya Asosiasi Pekerja Muslim, Ikatan Pecinta Pancasila, 
Pemuda Bela Negara, dan lain-lain.

 Bentuk-bentuk jaringan dan kelompok masyarakat yang dikelola dengan baik dapat berdampak positif bagi 
kemajuan aggota dan masyarakat pada umumnya. Agar suatu jaringan dan kelompok dapat berkembang dengan 
baik biasanya membutuhkan binaan dari seorang tokoh atau pakar yang relevan. Organisasi-organisasi tersebut 
hendaknya dikontrol dan dikendalikan melalui peraturan atau perundangan agar tidak terjadi penyimpangan 
dalam melakukan aktivitasnya.

5. Job Shadowing

 Job shadowing merupakan program jangka pendek sekolah yang bersifat eksploratif. Job shadowing bukan 
melakukan praktik kerja, melainkan hanya semacam kuliah kerja lapangan atau kunjungan industri. Job 
shadowing memperkenalkan siswa dengan dunia kerja sehingga akan membantu siswa dalam: 
a) Mengidentifikasi kebutuhan karir; 
b) Memberikan pengalaman “kehidupan nyata” bekerja di bidang karir;
c) Memahami hubungan antara keterampilan akademis dan teknis yang dibutuhkan oleh pekerjaan;
d) Mengembangkan keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk membangun hubungan kerja dengan 

masyarakat;
e) Memahami bahwa pekerjaan yang berbeda memiliki budaya kerja yang berbeda dan lingkungan kerja;
f) Melihat hubungan antara pengalaman pendidikan dan pilihan karir.

 Dalam melaksanakan program job shadowing, siswa hendaknya:
a) Berpakaian sesuai dengan standar tempat kerja;
b) Tiba di lokasi pada waktu yang disepakati; 
c) Hubungi tempat kerja sebelum waktu yang dijadwalkan jika tidak dapat hadir pada hari yang telah 

ditentukan;
d) Ikuti semua petunjuk dan kebijakan dari tempat kerja;
e) Menyelesaikan tugas sekolah apapun yang terkait dengan pengalaman membayangi pekerjaan;
f) Lengkapi semua dokumen yang diperlukan;
g) Menghadiri sesi orientasi;
h) Amati semua peraturan keselamatan di tempat job shadowing;
i) Lengkapi formulir evaluasi pada akhir pengalaman job shadowing;
j) Mengembangkan laporan tertulis;
k) Mendapatkan informasi tentang tempat job shadowing;
l) Menyampaikan ucapan terima kasih kepada perusahaan tempat job shadowing

 Peran dan tanggung jawab guru dalam mengarahkan program job shadowing sangat diperlukan, terutama 
untuk:
a) Memberikan informasi tentang latar belakang perusahaan atau industri;
b) Menyiapkan sesi orientasi dan/atau materi untuk pemilik perusahaan dan karyawan yang berpartisipasi 

dalam job shadowing;
c) Melibatkan siswa dan orang tua/wali dalam membahas tujuan dan harapan dari program job shadowing;
d) Memberikan tugas untuk siswa yang mencakup pertanyaan yang akan diajukan di tempat job shadowing;
e) Mengurus transportasi siswa menuju tempat job shadowing;
f) Mengintegrasikan pengalaman job shadowing siswa dengan kegiatan kelas;
g) Menyiapkan semua dokumen yang diperlukan, termasuk dokumentasi asuransi untuk siswa;
h) Membuat jadwal kegiatan siswa dan membuat catatan pelaksanaan (nama siswa, tanggal pelaksanaan, 

tempat/perusahaan, dan pembimbing);
i) Membuat tindak lanjut dengan tempat kerja sebagai umpan balik kepada siswa;
j) Memantau penyelesaian tugas siswa.
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 Pemilik perusahaan tempat pelaksanaan job shadowing sebaiknya harus:
a) Menunjuk pegawai yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan job shadowing;
b) Menginformasikan kepada semua karyawan tentang kegiatan job shadowing di perusahaan;
c) Memberikan waktu kepada karyawan untuk mempersiapkan menjadi tuan rumah pelaksanaan job 

shadowing;
d) Menyediakan akomodasi bagi siswa dengan kebutuhan khusus;
e) Menghadiri sesi orientasi job shadowing;
f) Mendiskusikan rincian waktu, tempat, tanggal, jenis pakaian, dan masalah keamanan dengan guru dan 

siswa;
g) Memberikan peralatan keselamatan kepada siswa, memberikan kesempatan peserta job shadowing untuk 

melakukan tour singkat ke seluruh fasilitas perusahaan, dan memperkenalkan peserta kepada karyawan;
h) Memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang relevan tentang profesi atau fasilitas perusahaan;
i) Mengarahkan siswa mengenai bidang minat karir mereka;
j) Memantau siswa dan menghubungi guru jika ada masalah;
k) Mengisi formulir evaluasi setiap siswa dan program secara umum pada akhir job shadowing.

6. Internship

 Internship merupakan bentuk kegiatan pembelajaran berbasis kerja dengan mengirimkan siswa melakukan 
pemagangan di tempat kerja dalam waktu yang cukup lama. Internship memberikan  informasi kepada siswa 
tentang semua aspek bisnis yang ada di tempat magang agar mereka memahami bagaimana masing-masing 
bagian dalam perusahaan saling membantu bantu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Jadi, 
internship bukan kegiatan sesaat yang dilakukan dalam bentuk observasi.

 Internship merupakan suatu salah satu bentuk dari apprenticeship. Namun demikian kedua istilah ini diterjemahan 
dalam bahasa Indonesia sebagai “magang”. Karenanya dalam tulisan ini kedua istilah tidak diterjemahkan 
namun tetap menggunakan kata asli dalam bahasa Inggris. Secara umum apprenticeship biasanya digunakan 
untuk aktivitas yang bersifat keterampilan atau keahlian kerja (craftsmanship), sementara internship lebih 
dipersepsikan sebagai bentuk pengembangan profesional dari para pekerja yang baru lulus. Ide utamanya adalah 
untuk melanjutkan dari studi yang bersifat teori ke aplikasi praktik dalam rangka pengembangan keterampilan 
yang berhubungan dengan dunia kerja. 

 Berikut beberapa aspek penting dalam penerapan internship menurut Cunningham (2004):

a) Contoh Internship. 

 Program internship memiliki banyak perbedaan antara profesi atau pekerjaan yang berbeda. Sebagai contoh 
di Inggris Raya, lulusan sekolah farmasi harus melaksanakan internship selama kurun waktu tertentu di 
perusahaan farmasi, rumah sakit atau apotik sebelum mereka diterima di Perkumpulan Farmasi Inggris Raya 
dan mendapatkan lisensi untuk melakukan praktik.

b) Manfaat Internship. 

 Ada banyak kesamaan manfaat antara internship dengan apprenticeship. Meskipun telah banyak usaha 
dilakukan untuk mendekatkan dunia pendidikan dan dunia kerja, namun pendidikan sarjana masih terus 
terjebak pada metode belajar berbasis kelas dan terputus hubungannya dengan pengalaman kerja nyata. 
Akibatnya, dalam profesi tertentu seperti kesehatan sangat penting untuk memiliki program internship 
dimana siswa wajib mendapatkan kualifikasi profesional sebelum masuk ke dunia kerja sebenarnya. Tanpa 
program ini, maka para pekerja pemula bisa berpotensi membahayakan bagi pekerjaannya.

c) Keterbatasan Internship. 

 Penggunaan pendekatan sekuensial atau berurutan, yaitu proses pendidikan terlebih dahulu baru kemudian 
praktik memiliki potensi yang kurang baik. Lulusan akan tidak siap karena menghadapi kenyataan 
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bahwa banyak pelajaran yang didapat dalam pendidikan ternyata tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam 
pekerjaan nyata, sebagai contoh di rumah sakit. Dalam dunia kerja nyata ada banyak hal yang memerlukan 
penyesuaian antara teori dan praktik. Hal ini mengakibatkan pendekatan murni internship jarang dilakukan, 
namun dikombinasi dengan adanya kegiatan praktik kerja secara parsial selama masa pendidikan awal di 
sekolah.

d) Kelebihan Internship

 Meskipun terdapat kelamahan, internship sebenarnya memiliki kelebihan diantaranya adalah adanya 
totalitas dalam pelaksanaan praktik kerja yang dilaksanakan dalam keadaan kerja sebenarnya. Kemudian 
bimbingan program internship dilakukan langsung oleh pembimbing lapangan yang menguasai bidang kerja 
dan biasanya pembimbing juga berperan sebagai atasan kerja sebenarnya. Selain itu, evaluasi pencapaian 
sasaran program internship berhubungan langsung dengan adanya sertifikat kualifikasi atau lisensi praktik 
yang berhubungan erat dengan masa depan peserta internship, hal ini menimbulkan motivasi tinggi untuk 
melaksanakan praktik kerja sebaik-baiknya.

e) Kelemahan Internship. 

 Kelemahan yang muncul pada strategi internship adalah adanya kecenderungan peran pembimbing dari 
institusi pendidikan kurang berjalan karena tidak memiliki kontrol terhadap materi apa saja yang didapatkan 
oleh peserta internship di dunia kerja. Jika mendapat pembimbing lapangan yang baik, maka pencapaian 
cenderung baik, namun bila pembimbing lapangan tidak baik maka hasil juga akan tidak baik. Selain 
itu diperlukan persiapan yang intensif agar siswa memiliki kemandirian, kematangan profesional serta 
kedewasaan agar bisa mengikuti program internship dengan sukses. Jika peserta tidak mampu menghadapi 
tekanan dan tantangan maka besar kemungkinan akan gagal. Kesuksesan program internship sangat 
tergantung pada tempat pelaksanaan program. Padahal sangat sulit untuk mendapatkan institusi mitra dari 
dunia kerja yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk menjadi pembimbing yang baik dalam program 
internship.

f) Tips Pelaksanaan. 

 Jika ingin mengadakan suatu program internship, ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan 
antara lain:
1) Pilihlah orang-orang profesional yang memiliki kemampuan dan kualifikasi tinggi untuk tempat 

internship, yaitu pihak-pihak yang menjadi teladan dalam praktik di profesi tertentu.
2) Pastikan bahwa orang tersebut memiliki kemampuan untuk membimbing dan memperlihatkan cara 

kerja yang benar, orang yang hebat dalam pekerjaan belum tentu bagus jika diminta menerangkan apa 
yang mereka kerjakan, jika terjadi demikian maka akan sulit bagi peserta internship untuk mendapatkan 
pengalaman kerja yang optimal.

3) Siapkan para peserta internship agar mereka mengerti dengan baik apa yang harus mereka cari dan 
pelajari selama pelaksanaan program. Hal ini akan sangat membantu mereka mencari jalan sebaik-
baiknya di lapangan untuk mendapatkan pengalaman kerja yang dicari.

4) Siapkan daftar sasaran pembelajaran selama internship agar peserta dan pembimbing dapat mengetahui 
dan memantau bersama kemajuan pencapaian sasaran pembelajaran di tempat kerja.

g) Potensi Penerapan di SMK. 

 Secara umum, pola internship bisa diterapkan di SMK dalam bentuk Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) 
atau  Praktik Kerja Lapangan (PKL). Akan lebih baik jika diintegrasikan dengan uji kompetensi akhir 
sebelum siswa SMK lulus. Idealnya program internship bisa dilaksanakan secara total di tahun terakhir 
(kelas 12) dan langsung dilakukan “sertifikasi” di lokasi kerja. Sertifikasi melalui uji kompetensi sesuai 
dengan jurusan dan bidang kerja pada saat program internship dilakukan. Hal ini juga dapat membuat proses 
rekrutmen oleh dunia kerja bisa langsung dilakukan begitu siswa selesai internship karena tidak ada jeda 
kembali ke sekolah untuk melaksanakan uji kompetensi, ujian sekolah dan ujian nasional yang panjang.
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h) Kendala penerapan yang harus dihadapi SMK untuk menerapkan hal tersebut saat ini, yaitu:

1) Tidak tersedianya mitra DUDI yang cukup, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan 
program internship.

2) Kendala pelaksanaan kurikulum nasional dimana ada ujian sekolah, uji kompetensi, ujian nasional 
serta pemenuhan muatan pelajaran lain yang sangat banyak yang harus dipenuhi oleh SMK (seperti 
Sejarah, Kewarganegaraan, Penjaskes, dll), sehingga sulit untuk “membebaskan” siswa secara total di 
1 tahun terakhir.

3) Perlunya aturan yang jelas untuk medukung pola sertifikasi siswa SMK yang didasarkan pada kegiatan 
internship sebagai tambahan dari uji kompetensi.

4) Belum siapnya siswa secara teknis dan mental untuk terjun langsung ke dunia kerja dengan persiapan 
hanya 2 tahun, sementara beban materi pelajaran non-produktif sangat besar.

 Internship dirancang agar siswa dapat:
a) Menerapkan keterampilan dasar di tempat kerja dengan mengamati hubungan antara keterampilan akademik 

dan pekerjaan tertentu;
b) Mengembangkan keterampilan kerja dan pemecahan masalah untuk dibawa ke kelas;
c) Meningkatkan harga diri dengan menjadi seorang pekerja yang berharga dan produktif dalam lingkungan 

dewasa;
d) Fokus pada minat karir dengan cara berpartisipasi dalam pengalaman pekerjaan sehari-hari yang 

mendalam;
e) Mengenali hubungan antara sekolah dan tempat kerja, serta bagaimana keduanya diperlukan untuk mencapai 

tujuan pribadi dan professional.

 Pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam pelaksanaan program Internship adalah:
a) Siswa yang akan melakukan program Internship;
b) Orang tua/wali yang akan memberikan dukungan kepada siswa dan/atau meminta kerjasama dari berbagai 

perusahaan;
c) Guru yang akan bekerja dengan siswa untuk menentukan kegiatan Internship; memberikan instruksi, saran 

dan pengawasan terus menerus; membantu siswa mengintegrasikan tempat kerja mereka dengan kegiatan 
kelas;

d) Perusahaan dan organisasi masyarakat yang akan berkolaborasi dengan guru dan siswa, memberikan 
kesempatan bagi siswa untuk menyelesaikan kegiatan Internship mereka;

e) Mitra masyarakat yang dapat memberikan pengalaman magang bagi siswa dan membantu untuk melibatkan 
perusahaan lainnya.

 Dalam melaksanakan program Internship, siswa hendaknya:
a) Mendiskusikan semua tugas dengan guru dan pembimbing kerja;
b) Mengkaji dan memahami semua kriteria kinerja yang telah ditetapkan untuk tugas magang;
c) Mengetahui harapan tempat kerja, aturan, budaya, dan sifat dari pekerjaan yang akan dilakukan;
d) Menerima umpan balik dan kritik konstruktif dari pembimbing;
e) Meluangkan waktu untuk melakukan pertemuan dengan pembimbing untuk meninjau kinerja dan 

mendiskusikan tugas dan harapan masa depan;
f) Menjalin komunikasi dengan guru yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan program Internship;
g) Mempelajari karakteristik perusahaan atau lembaga sebelum program Internship dimulai;
h) Mengetahui dan memahami waktu untuk bekerja dan prosedur yang harus diikuti jika terlambat atau absen 

dari pekerjaan;
i) Melengkapi semua bentuk, bahan, dan lembaran evaluasi yang dibutuhkan sebelum dan selama program 

Internship.
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 Dalam melaksanakan program Internship guru mempunyai peran untuk:
a) Menentukan siswa yang akan terlibat;
b) Menjalin kerjasama dengan perusahaan atau lembaga tempat pelaksanaan Internship;
c) Menyesuaikan siswa dengan pekerjaan berdasarkan kepentingan karir, kemampuan siswa, ketersediaan 

lokasi, dan tuntutan tempat pelaksanaan Internship;
d) Membangun dan memelihara serangkaian pertemuan reguler dengan pihak perusahaan atau lembaga untuk 

memantau kinerja peserta Internship;
e) Mempersiapkan pelaksanaan presentasi laporan Internship sebagai bagian dari kegiatan kelas atau individu 

siswa;

 Pihak perusahaan atau lembaga tempat dilaksanakannya program Internship memiliki tanggung jawab untuk:
a) Menentukan program pelatihan dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta Internship;
b) Menetapkan tujuan dan kriteria kinerja;
c) Mengawasi kinerja peserta Internship;
d) Menetapkan waktu pertemuan rutin dengan peserta Internship untuk memberikan informasi, menjawab 

pertanyaan, dan mengevaluasi kinerja;
e) Mempertahankan garis komunikasi yang terbuka dengan koordinator program magang sekolah untuk 

memberikan penilaian dan informasi mengenai program dan kinerja siswa;
f) Menjadi teladan bagi peserta Internship;
g) Memberikan pengenalan menyeluruh kepada peserta Internship mengenai kegiatan perusahaan atau 

lembaga, individu-individu dengan siapa peserta akan bekerja, jenis peralatan yang akan digunakan, 
peraturan kesehatan dan keselamatan;

7. Work Experience Programs

 Tujuan Work Experience Programs strategi WBL yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mengembangkan sikap positif tentang sekolah dan kerja, keterampilan interpersonal, dan kesempatan untuk 
mendapatkan penghasilan. Program ini tidak dimaksudkan untuk mendidik siswa bagaimana cara mendapatkan 
pekerjaan di bidang tertentu, tetapi dirancang untuk memberikan pengalaman pekerjaan dasar dan keterampilan 
kerja yang bersifat umum. 

 Secara umum, Work Experience Programs mencakup hal-hal sebagai berikut:
a) Work Experience Programs menjadi bagian dari program akademik siswa;
b) Program ini tidak dirancang secara terikat untuk jenis pekerjaan tertentu;
c) Pengalaman kerja tidak diharuskan sesuai dengan jurusan siswa;
d) Siswa harus dibayar atas waktu mereka di tempat kerja;

 Siswa yang berpartisipasi dalam Work Experience Programs diwajibkan untuk:
a) Masuk sekolah secara teratur kecuali atas pemberitahuan dari orang tua/wali bahwa siswa tidak akan masuk 

sekolah untuk jangka waktu tertentu.
b) Memberitahu sekolah dan perusahaan tempat bekerja apabila tidak dapat masuk.
c) Menjaga prestasi yang memuaskan dalam semua mata pelajaran agar tetap memenuhi syarat untuk 

kelulusan.
d) Segera melaporkan dan terlibat dalam tugas pekerjaan sesuai dengan jadwal.
e) Bekerja sama dengan pembimbing di tempat kerja, melakukan tugas yang diberikan, perhatikan etika kerja, 

dan mematuhi aturan keselamatan keraj.
f) Tampilkan kejujuran, ketepatan waktu, sopan santun, sikap kooperatif, kesehatan dan kebiasaan perawatan, 

pakaian yang tepat, dan kemauan untuk belajar.
g) Mematuhi peraturan dari perusahaan.

 Guru koordinator Work Experience Programs diperlukan untuk:
a) Mengunjungi dan membantu pihak perusahaan dalam menyusun program-program pelatihan.
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b) Memantau siswa dalam pekerjaan.
c) Bekerja sama dengan pihak perusahaan dalam mengevaluasi siswa.
d) Membantu memecahkan masalah yang mungkin timbul dari lembaga/perusahaan, orang tua/wali, siswa, 

atau masyarakat.
e) Memberikan petunjuk yang jelas di sekolah berkaitan dengan kegiatan siswa.
f) Mengembangkan dan menerapkan kurikulum kerja berdasarkan keterampilan pra-kerja, kerja, dan pasca-

kerja.
g) Memberikan petunjuk keselamatan umum untuk membantu siswa.
h) Bekerja sama dengan pihak perusahaan dalam pelatihan keselamatan kerja lebih lanjut.
i) Mengembangkan proses seleksi siswa yang sesuai untuk kebutuhan dan kesempatan yang diberikan oleh 

perusahaan.
 Perusahaan mitra yang berpartisipasi dalam Work Experience Programs diharapkan dapat:

a) Menyediakan program pelatihan, dengan pengalaman yang bervariasi, yang akan memberikan kontribusi 
terhadap pendidikan siswa.

b) Memberikan supervisi untuk pelatihan siswa.
c) Menyediakan lapangan kerja bagi siswa sesuai kesepakatan.
d) Mematuhi semua hukum pekerja anak.
e) Menjamin keselamatan siswa pada pekerjaan sehari-hari.
f) Memberikan pelatihan kepada siswa yang sesuai dengan pengalaman belajar dan kemampuan individu 

siswa.
g) Mengembangkan rencana pelatihan yang sistematis bekerjasama dengan siswa dan guru koordinator.
h) Menjaga lingkungan fisik dan moral yang sesuai dan bermanfaat bagi siswa.
i) Memberikan upah kepada siswa yang wajar, sebanding dengan yang dibayarkan kepada pekerja pemula.

8. School-Based Enterprise

 School-Based Enterprise merupakan strategi pembelajaran berbasis kerja yang dilakukan dengan mengembangkan 
unit-unit usaha di sekolah. Unit-unit usaha yang dikembangkan di sekolah tersebut dijadikan tempat para siswa 
mempraktikan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya. Melalui School-Based Enterprise siswa dapat 
mengembangkan dan menerapkan keterampilan manajerial, pemasaran, akuntansi, administrasi, dan keterampilan 
lain sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. 

 Penerapan School-Based Enterprise akan membawa dampak positif bagi siswa dan sekolah. Bagi siswa, 
keberadaan unit-unit usaha yang dikelola di sekolah menjadi tempat untuk mengaplikasikan pengetahuan dan 
keterampilan, mengembangkan sikap kerja yang positif, serta membangun kreativitas dan inovasi. Pengalaman 
siswa dalam mengelola unit usaha di sekolah akan sangat bermanfaat bagi mereka untuk terjun di dunia kerja. Bagi 
sekolah, pengelolaan unit usaha yang berhasil akan menjadi sumber income generating yang dapat digunakan untuk 
pengembangan fasilitas pembelajaran lainnya.
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PEMBELAJARAN BERBASIS WEB
B A B  V I I I

A. Perkembangan Teknologi Informasi dan Web

Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan internet untuk berbagai kepentingan di Indonesia terus berkembang. 
Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dilaksanakan 

dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi 
informasi sekarang ini memunculkan berbagai jenis kegiatan berbasis pada teknologi ini, termasuk dalam bidang 
pendidikan (Wawan Wardiana: 2002).

 Arif S. Sadiman (2000) mengungkapkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang 
cenderung akan mempengaruhi segenap kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, serta pendidikan dan pelatihan. 
Perkembangan teknologi informasi tersebut akan menyebabkan bergesernya sistem pendidikan dan pelatihan dari 
berorientasi guru ke sistem yang berorientasi siswa dan semakin banyaknya pilihan sumber belajar.  

 Dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, maka saat ini sudah dimungkinkan dan banyak 
diterapkan proses belajar jarak jauh dengan menggunakan internet untuk menghubungkan siswa dan pengajar, melihat 
jadwal kuliah, mengirimkan berkas tugas perkuliahan, melihat nilai, konsultasi, dan bahkan melakukan diskusi. Suatu 
pendidikan jarak jauh berbasis web antara lain harus memiliki unsur sebagai berikut: 
1)   Pusat kegiatan belajar, dimana siswa dapat menambah kemampuan, membaca materi kuliah, mencari informasi 

dan lainnya.   
2) Interaksi dalam group, berupa diskusi sesama siswa dan guru dapat terlibat di dalamnya.
3) Sistem administrasi siswa, dimana siswa dapat melihat status, maupun prestasi mereka.
4) Pendalaman materi dan ujian, yakni materi soal pengayaan bagi siswa yang memerlukan, sesuai dengan 

kemempuannya.
5) Perpustakaan digital, yakni berisi berbagai informasi kepustakaan baik berupa data base maupun infomasi 

perpustakaan online yang dapat diakses (Arif S. Sadiman: 2000).

 Web merupakan salah satu teknologi internet yang telah berkembang sejak lama dan paling umum dipakai dalam 
pelaksanaan pendidikan dan latihan jarak jauh. Website merupakan kumpulan dari halaman-halaman web, gambar-
gambar, video, atau bahan digital lain yang disimpan dalam web server dan dapat diakses melalui internet (http://
en.wikipedia.org/ wiki/website).
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 Secara umum sistem aplikasi di internet terbagi menjadi dua jenis, yaitu synchronous system dan asynchronous 
system (Davidson & Rasmusen, 2006: 10). Synchronous system merupakan aplikasi yang berjalan secara waktu nyata 
dimana seluruh pemakai dapat berkomunikasi pada waktu yang sama, contohnya: chatting, dan video conference. 
Sedangkan asynchronous system adalah aplikasi yang tidak tergantung pada waktu tertentu, dimana seluruh pemakai 
dapat mengakses ke sistem dan melakukan komunikasi antar mereka disesuaikan dengan waktunya masing-masing, 
contohnya: millis dan e-mail 

 Bagi para pengajar, internet bermanfaat dalam mengembangkan profesinya, karena dengan internet dapat: 
(a) meningkatkan pengetahuan, (b) berbagi sumber diantara rekan sejawat, (c) bekerjasama dengan pengajar di 
luar negeri, (d) kesempatan mempublikasikan informasi secara langsung, (e) mengatur komunikasi secara teratur, 
dan (f) berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun internasional (Rechdalle: 2005). Para pengajar juga dapat 
memanfaatkan internet sebagai sumber bahan mengajar dengan mengakses rencana pembelajaran atau silabus 
online dengan metodologi baru, mengakses materi pelajaran yang cocok untuk siswanya, serta dapat menyampaikan 
ide-idenya. Sedangkan siswa juga dapat menggunakan internet untuk belajar sendiri secara cepat, sehingga akan 
meningkatkan dan memperluas pengetahuan, belajar berinteraksi, dan mengembangkan kemampuan dalam bidang 
penelitian. 

 Web pada dasarnya adalah kumpulan informasi yang tersedia di komputer yang bisa diakses karena adanya 
jaringan yang tersedia di komputer tersebut. Oleh karena itu pembelajaran berbasis web bisa dilaksanakan karena 
adanya jaringan internet, dan sering disebut dengan nama on-line course. 

 Herman Dwi Surjono & Maltby (2003) memberi penegasan bahwa World Wide Web atau sering disebut web menjadi 
lingkungan yang kuat untuk mendistribusikan informasi dan banyak lembaga pendidikan yang menggunakannya untuk 
mengirim ilmu pengetahuan kepada stakeholders. Pendapat tersebut mendukung O’Brien & Ruth Sharratt  (2002) 
yang menganggap inovasi teknologi informasi dan komunikasi mengubah aturan akademik dalam mengkreasi dan 
mengirim sumber-sumber pembelajaran. 

 Secara umum website memiliki beberapa fungsi, yaitu: fungsi komunikasi, fungsi informasi, fungsi hiburan, 
dan fungsi transaksi (Asep Herman Suyanto, 2006:5). Berbagai fungsi yang dimiliki oleh website menyebabkan 
fleksibilitas pengembangannya untuk berbagai kepentingan terutama untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

B. Pembelajaran Berbasis Web

 Pembelajaran berbasis web adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan 
internet, sehingga sering disebut juga dengan e-learning. Internet merupakan jaringan yang terdiri atas ribuan bahkan 
jutaan komputer, termasuk di dalamnya jaringan lokal, yang terhubungkan melalui saluran (satelit, telepon, kabel) dan 
jangkauanya mencakup seluruh dunia. Internet memiliki banyak fasilitas yang dapat digunakan dalam berbagai bidang, 
termasuk dalam kegiatan pendidikan. Fasilitas tersebut antara lain: e-mail, Telnet, Internet Relay Chat, Newsgroup, 
Mailing List (Milis), File Transfer Protocol (FTP), atau World Wide Web (WWW) (Oos M. Anwas: 2003).

 Khan sebagaimana dikutip oleh Herman Dwi Surjono (1999) mendefinisikan pengajaran berbasis web sebagai 
program pengajaran berbasis hypermedia yang memanfaatkan atribut dan sumber daya World Wide Web untuk 
menciptakan  lingkungan belajar yang kondusif. Sedangkan menurut Clark WBI adalah pengajaran individual yang 
dikirim melalui jaringan komputer umum atau pribadi dan ditampilkan oleh web browser. Oleh karena itu kemajuan 
pembelajaran berbasis web akan terkait dengan kemajuan teknologi web (perangkat keras dan perangkat lunak) 
maupun pertumbuhan jumlah situs-situs web di dunia yang sangat cepat.

 Konvensi internasional, menyatakan bahwa e-learning merujuk pada penggunaan berbagai proses dan aplikasi 
elektronik untuk pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah CBT, WBI, CD, dan lain-lain. Sedangkan pembelajaran 
berbasis web diartikan sebagai pembelajaran melalui internet, intranet, dan halaman web saja. Namun demikian istilah 
e-learning dan online learning sering disamakan dengan pembelajaran berbasis web (Davidson & Rasmusen, 2006: 
10).
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 Dick & Carey (2005: 1) dalam pengantar desain pembelajaran menyatakan bahwa:

In a contemporary e-learning or distance learning course, students are brought together with an instructor 
(perhaps) and textbook or online content, and are guided through class activities such as online exercises, 
question/answer/discussion boards, projects, and interaction with classmates.

 Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam pembelajaran berbasis web pengajar menyajikan materi secara 
online, memandu siswa melalui aktivitas kelas dalam bentuk latihan, ruang diskusi/tanya jawab, tugas, dan berinteraksi 
dengan teman sekelas secara online.

 Menurut Herman Dwi Surjono & Maltby (2003), ada dua keuntungan dari pembelajaran berbasis web, yaitu 
kebebasan platform dan ruang kelas. Dengan demikian pembelajaran berbasis web memiliki fleksibilitas tinggi untuk 
mengubah seting, struktur, maupun konten sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pengguna. Sedangkan menurut 
Davidson & Rasmusen (2006) terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran berbasis web, seperti 
terlihat dalam tabel 1. 

 Menurut McManus yang dikutip Herman Dwi Surjono (1999) ternyata jaringan internet bukanlah semata-
mata suatu media, tetapi lebih dari itu juga merupakan pemberi materi dan sekaligus materinya. Seorang guru yang 
mengajarkan suatu topik tertentu melalui web akan dengan mudah menghubungkannya dengan situs-situs web yang 
berkaitan dengan topik tersebut. Kemampuan ini meliputi: (a) penyampaian materi dalam berbagai bentuk data serta 
dapat dihubungkan ke berbagai sumber informasi lainnya (hypermedia), (b) pendaftaran siswa secara on-line sehingga 
bisa dilakukan setiap saat, (c) identifikasi akses berikutnya bagi siswa yang sudah terdaftar, (d) penelusuran kemajuan 
belajar, (e) evaluasi, (f) fleksibilitas kontrol terhadap alur pembelajaran dan lain-lain.

Tabel 5. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Berbasis Web

Kelebihan Kekurangan

For Institutions or Organizations:

• Potential to reach large number of learner
• Potential for cost efficiency 
• Effectiveness
• Repurposing

For Institutions or Organizations:

• Initial costs
- Development
- Infrastructure

• Maintenance costs 
• Learner support systems
• Instructor support systems

For Instuctors:

• Convenience
• Flexibility
• Potential to develop professional relationships with 

student in different locations, cultures, etc.

For Instructors:

• Overload of students
• Lack of technical expertise
• Lack of instructional strategies for WBI
• Loss of intellectual property rights
• Time-intensive teaching

For Learners:

• Convenience
• Flexibiliy
• One on one instructor
• Access : Anywhere, anytime
• Potential to continued development of knowledge, skills, 

and abilities.
• Type of feedback received

For Learners:

• Isolation
• Technology roadbocks

- Challengers or problems
- Weak resources
- Illiteracy

• Computer anxiety
• Confusion about topics and assignments

Sumber : Davidson & Rasmusen (2006: 16)
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 Dengan fasilitas yang dimiliki internet, ada tiga dampak positif jika digunakan dalam bidang pendidikan yaitu: 
1) Siswa dapat dengan mudah mengambil materi pelajaran dimanapun di seluruh dunia tanpa batas institusi atau 

batas negara.
2) Siswa dapat dengan mudah berguru pada para ahli di bidang yang diminatinya.
3) Belajar dapat dengan mudah diambil di berbagai penjuru dunia tanpa bergantung pada sekolah tempat siswa 

belajar (Oos M. Anwas: 2003).

 Pendapat di atas menunjukkan bahwa manfaat internet bagi pendidikan adalah dapat menjadi akses kepada 
sumber informasi, akses kepada nara sumber, dan sebagai media kerjasama. Akses kepada sumber informasi yaitu 
sebagai perpustakaan on-line, sumber literatur, akses hasil-hasil penelitian, dan akses kepada materi kuliah. Akses 
kepada nara sumber bisa dilakukan komunikasi tanpa harus bertemu secara fisik. Sedangkan sebagai media kerjasama 
internet bisa menjadi media untuk melakukan penelitian bersama atau membuat semacam makalah bersama.

 Jaya Kumar C. Koran, mendefinisikan e-learning sebagai bentuk pembelajaran yang menggunakan rangkaian 
elektronik (LAN, WAN, atau internet) untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Ada pula 
yang menafsirkan e-learning sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang dilakukan melalui media internet. Sedangkan 
Dong mendefinisikan e-learning sebagai kegiatan belajar asynchronous melalui perangkat elektronik komputer yang 
memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya (Oos M. Anwas: 2003).

 Rosenberg menekankan bahwa e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan 
serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Secara lebih rinci Rosenberg 
mengkatagorikan tiga kriteria dasar yang ada dalam e-learning, yaitu: e-learning bersifat jaringan, e-learning 
dikirimkan kepada pengguna melalui komputer dengan menggunakan standar teknologi internet, e-learning terfokus 
pada pandangan pembelajaran yang paling luas (Oos M. Anwas: 2003). Sejalan dengan pandangan tersebut, Terry 
Kidd (2005) dalam tulisannya menyatakan:

Online and web based courses have become popular with both students and educational institutions as the 
new mediums to deliver educational programs. For universities, they are an excellent way to reach students in 
diverse and distant locations. Some may also be used to supplement school enrollments since students can take 
the courses anywhere.

 Pendapat di atas lebih memantapkan implementasi web based learning karena dianggap memiliki beberapa 
keunggulan dalam hal biaya perjalanan, kenyamanan, dan lingkungan belajar yang kondusif. 

 Duchastel dalam Herman Dwi Surjono (1999) mengajukan model pengajaran di perpendidikan tinggi dengan 
memanfaatkan jaringan web di internet. Model ini meliputi fungsi-fungsi yang sengaja dikontraskan dengan model 
pengajaran konvensional. Fungsi-fungsi tersebut akan membentuk suatu model yang bisa dipakai sebagai pedoman bagi 
para guru atau perencana instruksional dalam proses perubahan dari pengajaran konvensional ke bentuk pengajaran 
yang sesuai melalui web ataupun mengembangkan suatu program pengajaran berbasis web yang baru.

 Oleh karena dalam web tersedia sumber informasi dan sumber daya pembelajaran yang melimpah, maka kegiatan 
belajar tidak difokuskan pada satu atau beberapa sumber informasi tertentu saja, tetapi bereksplorasi ke berbagai situs-
situs yang berkaitan. Dalam pengajaran konvensional seorang guru mewajibkan siswa untuk mempelajari (menghafal) 
buku atau diktat tertentu untuk kemudian dievaluasi penguasaannya pada akhir semester. Dalam model pengajaran 
berbasis web seorang pengajar lebih tepat memberi pengarahan kepada siswa agar mencapai suatu tujuan akhir yang 
diharapkan dan membiarkan siswa mengorganisir proses pembelajarannya sendiri. Dalam hal ini mirip seperti metode 
proyek, akan tetapi aplikasinya tidak pada kerja proyek, melainkan pada pengembangan pengetahuandalam bidang 
ilmu tertentu.

 Model pengajaran berbasis web juga menekankan penilaian pada level tugas. Evaluasi tidak sekedar untuk 
mengetahui tingkat pemahaman suatu materi, tetapi dikembangkan untuk menilai pencapaian penyelesaian tugas. 
Siswa tidak dievaluasi sampai sejauh mana pengetahuan yang dimilikinya tetapi bagaimana ia memanfaatkan 
pengetahuannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan (Herman  Dwi Surjono: 1999).
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 Uraian di atas menunjukan bahwa sebagai dasar dari e-learning adalah pemanfaatan teknologi internet. Jadi 
e-learning merupakan bentuk pembelajaran konvensional yang dituangkan dalam format digital melalui teknologi 
internet. Oleh karena itu e-learning dapat digunakan dalam sistem pendidikan jarak jauh dan juga sistem pendidikan 
konvensional. Dalam pendidikan konvensional fungsi e-learning bukan untuk mengganti, melainkan memperkuat 
model pembelajaran konvensional. 

 Cisco menjelaskan filosofis e-learning sebagai berikut:
1) E-learning merupakan penyampian informasi, komunikasi, pendidikan, pelatihan secara on-line.
2) E-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional (model 

belajar konvensional, kajian terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer) sehingga dapat 
menjawab tantangan perkembangan globalisasi.

3) E-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model 
belajar tersebut melalui pengayaan content dan pengembangan teknologi pendidikan.

4) Kapasitas siswa amat bervariasi tergantung pada bentuk isi dan cara penyampaiannya (Asep H. S: 2006). 

 Disamping berbagai kelebihan dari web based learning, Kevin Kruse  (2004) mengidentifikasi dua keterbatasan 
dari web based learning. Pertama, adanya keterbatasan human contact yang berpengaruh besar terhadap pembelajaran. 
Kedua, terbatasnya komponen multimedia yang dapat ditampilkan, karena diperlukan bandwidth yang besar. 
Keterbatasan yang dimiliki dalam pembelajaran berbasis web harus diantisipasi oleh guru, dengan tetap melakukan 
tatap muka dengan siswa. Pemanfaatan internet hendaknya hanya sebagai pendukung, jangan sampai meninggalkan 
pertemuan kelas. 

 Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, maka pembelajaran berbasis web dapat dikategorikan sebagai 
bagian dari kegiatan e-learning. Implementasi pembelajaran berbasis web di perpendidikan tinggi sangat sesuai 
dengan karakterisitik siswa sebagai kelompok orang dewasa sehingga layak untuk diterapkan.

C. Landasan Desain Pembelajaran Berbasis Web

 Terdapat beberapa teori yang melandasi penggunaan suatu media dalam kegiatan pembelajaran. Heinich (1996: 
16-18) menjabarkan ada empat perspektif teori pembelajaran berkaitan dengan pengembangan media, yaitu: behaviorist 
perspective, cognitive perspective, constuctive perspective, dan social-psychological perspective. Pengembangan 
desain pembelajaran berbasis web hendaknya mempertimbangkan perspektif teori behavior, teori kognitif, teori 
konstruktif, dan teori psikologi sosial.  

 Felix Modritscher (2006) menemukan bahwa setiap strategi e-learning mengikuti satu dari beberapa teori 
belajar. Teori behaviorisme, kognitivisme, dan konstuktivisme dapat dijadikan landasan bagi pembelajaran online 
khususnya untuk pembelajaran orang dewasa. Untuk menerapkan strategi e-learning, disarankan untuk menganalisis 
karakterisitk siswa, mengidentifikasi motivasi dan kemampuan awal, untuk mengantisipasi siswa dari kegagalan 
dalam menyelesaikan studi.

 Pengembangan multimedia pembelajaran berbasis web menurut Davidson & Rasmusen (2006: 39) akan 
melibatkan beberapa landasan teori, yaitu teori belajar (behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme), teori sistem, 
teori komunikasi, dan teori desain instruksional.

1) Teori belajar

 Teori belajar behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme melandasi pengembangan desain pembelajaran 
berbasis web. Teori behaviorisme menjadi rujukan dalam mengembangkan desain pembelajaran khususnya 
dalam bentuk pemberian umpan balik dalam latihan soal dan petunjuk praktis dalam tugas.  Teori kognitivisme 
menjadi acuan dalam mengembangkan dan mengorganisasi materi serta aktivitas pembelajaran. Mengacu pada 
teori kognitivisme, maka materi dan aktivitas pembelajaran  didesain agar pembelajaran memiliki makna bagi diri 
siswa, dan menumbuhkan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Teori konstruktivisme menjadi inspirasi 
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dalam mengembangkan bahan ajar, tugas dan diskusi agar mengandung muatan-muatan yang bersifat kontekstual 
dan memberikan pengalaman belajar siswa. Menurut Dick & Carey (2005: 4), konstruktivisme sebagai cabang 
dari psikologi kognitif memberikan pengaruh besar terhadap cara berfikir para desainer pembelajaran.

 Menurut Bransford dalam Felix Modritscher (2006), terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap proses 
pembelajaran secara signifikan, yaitu: (1) attention, (2) motivation, (3) emotions, and (4) experiences of the 
learner. Pengembangan e-learning perlu mempertimbangkan proses kognitif seperti seleksi informasi kedalam 
memori sensor, integrasi dan organisasi informasi dengan membangun koneksi dalam short-term memory, serta 
mengolahnya melalui pengiriman ke dalam long-term memory.

 Membangun motivasi merupakan hal penting untuk merangsang belajar dengan cara guru menjelaskan proses 
belajar yang akan dijalankan. Aspek motivasi  dalam e-learning juga dapat dipengaruhi oleh learning content, 
kejelasan relevansi pembelajaran, atau melibatkan elemen interaktif seperti game dan simulasi. 

 Emosi, seperti halnya motivasi berpengaruh besar dalam proses belajar. Mengarahkan emosi siswa pada aspek 
yang tepat dapat menjadi kunci proses kognitif untuk menyimpan informasi dalam memori jangka pendek mupun 
jangka panjang. Dalam e-learning, peningkatan kualitas pembelajaran dapat diwujudkan melalui emosi dengan 
storytelling, empathy, provocations, emotional figures, animations, dan juga kerja kelompok. 

 Transfer pengetahuan dapat ditingkatkan jika mampu membentuk pengalaman belajar siswa dengan cara 
menghubungkan pengetahuan awal yang berbeda ke dalam domain yang sama atau konteks yang sejenis.

2) Teori sistem

 Pembelajaran berbasis web merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu tujuan 
pembelajaran, materi, gambar, animasi, navigasi, tugas, diskusi, dan lain-lain. Supaya pembelajaran dapat 
berlangsung efektif perlu didesain mengikuti teori sistem, dimana sebuah sistem harus disusun secara sistematis 
dan sistemik. Dalam hal ini pengorganisasian dan penyajian materi disusun secara sistematis menurut urutan 
konsep yang logis. Urutan penyajian komponen pembelajaran juga didesain secara sistematis mulai dari sajian 
tujuan pembelajaran, materi ajar, latihan, diskusi, dan tugas.

3) Teori komunikasi

 Teori komunikasi terkait dengan proses pengiriman pesan pembelajaran dari pendidikan kepada siswa, agar 
berlangsung secara efektif. Untuk membangun efektivitas transformasi pesan yang berisi pengetahuan maupun 
nilai-nilai, maka tampilan pesan yang disajikan harus baik, komunikatif, dan menarik. Oleh karena itu teori 
komunikasi menjadi dasar dalam mengemas pesan pembelajaran, tampilan gambar dan animasi, serta perancangan 
interface.  

4) Teori desain instruksional

 Menurut teori desain instruksional, dalam mengembangkan strategi pembelajaran harus dilakukan content 
sequence and clustering. Terdapat lima faktor yang perlu dipetimbangkan dalam meng-cluster bahan ajar. Faktor-
faktor tesebut meliputi tingkatan umur siswa, kompleksitas materi, tipe media yang digunakan, aktivitas belajar 
siswa, dan waktu yang tersedia (Dick & Carey, 2005: 188).

 Teori-teori tersebut di atas dianggap relevan dalam mengembangkan model pembelajaran berbasis web, sesuai 
dengan porsi dan prinsip masing-masing. Dengan merujuk pada teori-teori tersebut, maka hasil pengembangan 
multimedia pembelajaran berbasis web akan relatif lebih layak.

D. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Web

 Jolliffe, dkk. sebagaimana dikutip oleh Sunaryo (2007) menyatakan bahwa dari sekian banyak metode dan 
teknologi yang dipakai dalam pembelajaran berbasis internet, pada umunya memiliki karakteristik: (a) materi 
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pembelajaran terdiri atas teks, grafik, dan unsur multimedia seperti video, audio, dan animasi; (b) adanya aplikasi 
komunikasi yang realtime dan tidak realtime seperti chatroom, forum diskusi, dan konferensi video; (c) menggunakan 
web browser; (d) penyimpanan, pemeliharaan, dan pengadministrasian materi dilakukan dalam webserver, dan (e) 
menggunakan internet protokol untuk memfasilitasi komunikasi antara perserta didik dengan materi pembelajaran.

 Selain pendapat Jolliffe di atas, pendapat tentang karakteristik pembelajaran  berbasis internet dikemukakan pula 
oleh Sukartawi. Menurut Sukartawi (2003), karakteristik pembelajaran berbasis internet adalah: (a) memanfaatkan jasa 
teknologi elektronik, dimana guru dan siswa relatif mudah berkomunikasi tanpa ada batasan yang bersifat protokoler; 
(b) memanfaatkan keunggulan komputer; (c) menggunakan bahan ajar bersifat mandiri yang disimpan di komputer 
sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja; (d) jadwal pembelajaran, kurikulum, dan 
kemajuan belajar dapat diakses melalui komputer. Kacha Chansilp & Ron Oliver (2004) menegaskan bahwa web based 
instruction memiliki keunggulan dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka biasa karena model pembelajaran ini 
mudah di update, lebih accesible, lebih fleksibel, dan lebih murah.

 Wawancara yang dilakukan oleh Burge (Muirhead: 2001) menghasilkan identifikasi harapan siswa terhadap 
pembelajaran online. Harapan-harapan tersebut adalah partisipasi dalam proses pembelajaran, respon dari pengajar 
terhadap aktivitas siswa, affective feedback dengan memberikan empati untuk memecahkan masalah siswa, serta 
focused messaging dengan memberikan pesan-pesan atau komentar online secara konsisten melalui forum diskusi. 

 Dilihat dari pemanfaatannya, pembelajaran berbasis web dibedakan menjadi tiga tipe yaitu: web based instruction, 
web enhanced instruction, dan web supported instruction. Web based instruction adalah bentuk pendidikan jarak jauh 
dimana pembelajaran dikirimkan sepenuhnya secara online. Dalam web based instruction, siswa dan guru tidak pernah 
melakukan interaksi atau pertemuan tatap muka, seluruh materi pembelajaran dan ujian dikirim melalui web. Web 
enhanced instruction adalah bentuk pembelajaran dimana sebagian materi atau sesi kelas dikirimkan atau dilakukan 
melalui web dan sebagian lainnnya diajarkan dalam bentuk tatap muka. Dengan demikian dalam web enhanced 
instruction, tidak semua materi diberikan melalui website karena pertemuan tatap muka masih tetap dilakukan. 
Dalam hal ini pembelajaran online menjadi pendukung untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara umum. Web 
supported instruction adalah pembelajaran yang dilakukan dengan cara tradisional dan tatap muka di kelas regular, 
tetapi diberi tambahan tes atau aktivitas online (Davidson & Rasmusen, 2006: 24).

 Menurut Dick & Carey (2005: 185) pembelajaran berbasis web merupakan salah satu sistem penyampaian materi 
pembelajaran. Sistem penyampaian pembelajaran berbasis web dapat dilakukan dalam bentuk  independent study to 
instructor-facilitated dan textual drill and practice to fully interactive multimedia. Dengan demikian pembelajaran 
berbasis web merupakan salah satu delivery system yang fleksibel  untuk dikembangkan, terutama untuk menciptakan 
kemandirian belajar siswa.   

E. Model Pengembangan Pembelajaran Berbasis Web

 Multimedia pembelajaran berbasis web merupakan perangkat lunak yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran. 
Salah satu referensi pengembangan perangkat lunak adalah pendapat pakar Software Enginering yaitu Roger S. 
Pressman. Menurut Pressman (2002: 38), rekayasa perangkat lunak mencakup tahap-tahap: analisis kebutuhan, desain, 
pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. 

 Salah satu model pembelajaran berbasis web dikembangkan oleh Davidson dan Karel L. Rasmussen (2006). 
Model yang dikembangkan oleh Davidson dan Rasmussen tersebut meliputi tahap analisis, desain, pengembangan, 
implementasi, dan evaluasi.

 Tahap analisis meliputi analisis masalah dan analisis komponen pembelajaran. Tahap desain meliputi desain 
pembelajaran dan desain software. Tahap pengembangan adalah merakit berbagai komponen desain pembelajaran 
dan software menjadi sebuah program pembelajaran berbasis web. Tahap implementasi terdiri dari implementasi 
sementara dan implementasi penuh. Sedangkan tahap evaluasi dibedakan menajdi evaluasi formatif dan evaluasi 
sumatif.
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 Pengembangan desain pembelajaran untuk web based learning dirancang sedemikian rupa agar proses 
pembelajaran online tersebut dapat berjalan dengan efektif. Ada tiga elemen pokok yang harus ada dalam desain model 
pembelajaran berbasis web, yaitu learning tasks, learning resources, dan learning supports. Learning tasks mencakup 
aktivitas, masalah, dan interaksi untuk melibatkan siswa. Learning resources memuat konten, informasi dan sumber-
sumber yang dapat diakses oleh siswa. Learning supports terkait dengan petunjuk belajar, motivasi, umpan balik, dan 
kemudahan akses bagi siswa (Ron Oliver: 2001).

 Sukartawi (2003) menyarankan beberapa tahap yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan model pembelajaran 
berbasis web. Tahap-tahap tersebut meliputi: analisis kebutuhan, rancangan instruksional, pengembangan, pelaksanaan, 
dan evaluasi. Tahap awal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pembelajaran berbasis web memang dperlukan. 
Hal tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi lembaga pendidikan. Rancangan instruksional 
meliputi aspek analisis konten, analisis siswa, dan analisis komponen pembelajaran lainnya. Pengembangan e-learning 
merupakan proses produksi program dengan mengintegrasikan berbagai software dan hardware yang diperlukan. 
Pelaksanaan merupakan realisasi penggunaan program yang telah dihasilkan dan menganalisis kelemahan-kelemahan 
yang terjadi. Evaluasi diperlukan dalam bentuk beta test ataupun alfa test untuk menguji usabilitas dan efektivitas 
program sebelum diimplementasikan secara formal. 

 Pengembangan model pembelajaran berbasis web perlu memperhatikan komponen strategi pembelajaran. 
Komponen-komponen utama dari strategi pembelajaran yang harus dirancang adalah: aktivitas awal pembelajaran, 
penyajian materi, partisipasi siswa, penilaian, dan aktivitas tindak lanjut (Dick & Carey, 2005: 197). Aktivitas 
awal pembelajaran berupa pemberian motivasi, menumbuhkan perhatian, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan 
menjelaskan kemampuan awal yang diperlukan. Penyajian materi meliputi sajian bahan ajar dan contoh-contoh yang 
relevan. Partisipasi siswa dibangun dengan adanya praktik atau latihan dan umpan balik. Penilaian dapat berupa tes 
kemampuan awal, pretest, dan posttest. Aktivitas tindak lanjut dilakukan untuk membantu mempertahankan daya 
ingat terhadap materi pembelajaran.
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MANAJEMEN KELAS
B A B  I X

A. Guru Sebagai Pemimpin

Guru adalah pemimpin dalam kelas. Kemampuan seorang guru dalam mengorganisasi kelas dan mengendalikan 
perilaku siswa merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menghasilkan output pendidikan yang berkualitas. 

Seorang guru harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik agar dapat mengelola kelas secara efektif. Raven dalam 
Borich (2000) mengemukakan lima tipe kekuatan sosial atau kepemimpinan yang mungkin dimiliki oleh guru, yaitu 
expert power, referent power, legitimate power, reward power, dan coercive power. 

1. Expert power

 Expert power adalah kekuatan seseorang sebagai pemimpin yang bersumber atau disebabkan oleh kompetensinya 
atau keahliannya dalam melaksanakan tugas. Siswa akan merasa segan terhadap guru yang memiliki keahlian 
tinggi dalam mengajar. Keahlian yang dimaksud dapat berupa keahlian dalam aspek pedagogis maupun 
profesional. Oleh karena itu, seorang guru yang profesional adalah guru yang memiliki expert power, yaitu yang 
menguasai kompetensi secara maksimal.

2. Referent power

 Referent power adalah kekuatan kepemimpinan seseorang yang bersumber dari kepribadiannya, yaitu pribadi 
yang dapat dipercaya, perduli terhadap siswa, bersikap obyektif, dan demokratis. Siswa akan berani dan terbuka 
untuk mengemukakan pendapat atau mencurahkan permasalahannya kepada guru yang memiliki referent 
power. Dengan tipe kepemimpinan yang seperti itu, guru akan dapat membangun keberanian, keterbukaan, dan 
kepercayaan diri siswa, sehingga siswa akan belajar secara lebih efektif.

3. Legitimate power

 Legitimate power merupakan kekuatan pemimpin yang disebabkan oleh adanya pengakuan formal dari pihak 
yang berwenang. Seorang guru memiliki legitimate power karena memiliki ijazah sarjana pendidikan, mempunyai 
surat keputusan pengangkatan sebagai guru, atau karena telah lulus sertifikasi guru. Legitimate power merupakan 
prasyarat untuk dapat menjadi seorang guru. Legitimate power biasanya tidak begitu diperdulikan oleh siswa, 
karena tidak serta merta memiliki expert power maupun referent power.
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4. Reward power

 Reward power adalah kekuatan seorang pemimpin yang disebabkan oleh kemampuan atau kebiasaannya 
memberikan penghargaan kepada orang lain. Guru yang mau memberikan penghargaan kepada siswa, baik 
penghargaan dalam bentuk fisik maupun non fisik berarti dia memiliki reward power. Meskipun tidak seperti 
expert power dan referent power, reward power dapat berdampak positif terhadap semangat belajar siswa. 
Pemberian penghargaan oleh guru kepada siswa atas prestasi yang dicapai merupakan bentuk penguatan sehingga 
siswa lebih semangat dan percaya diri dalam belajar.

5. Coercive power

 Coercive power merupakan tipe kepemimpinan yang menggunakan kekerasan dalam mengendalikan anggotanya. 
Guru yang memiliki tipe coercive power biasanya suka memberi hukuman fisik kepada siswa atas pelanggaran 
yang sepele. Misalnya siswa yang datang terlambat disuruh pulang tidak boleh mengikuti pelajaran, atau siswa 
yang tidak mengerjakan tugas dihukum berdiri di depan kelas sampai pelajaran berakhir. Penggunakan coercive 
power dalam pembelajaran di kelas oleh guru sering tidak membawa manfaat positif bagi perkembangan prestasi 
siswa. Bahkan dimungkinkan dapat menjadi kontra produktif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena 
itu, apabila terpaksa guru harus memberikan hukuman kepada siswa, maka hukuman yang diberikan harus yang 
bersifat mendidik.

B. Pentingnya Manajemen Kelas

 Manajemen dalam konsep umum adalah aktivitas merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, dan 
mengendalikan. Demikian halnya dengan pembelajaran dalam kelas, diperlukan pula perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakkan, dan pengendalian terhadap siswa dan lingkungan belajarnya.  Kim Gulbrandson (2008) merangkum 
beberapa pendapat yang menyatakan bahwa manajemen kelas merupakan salah satu variabel penting yang dapat 
menfasilitasi siswa untuk melakukan kegiatan akademik di kelas. Guru yang efektif mengelola kelas dapat 
meningkatkan kesempatan siswa untuk belajar secara lebih baik. Tanpa manajemen kelas yang efektif siswa akan 
sulit mencapai prestasi yang maksimal. Dengan demikian yang dimaksud dengan manajemen kelas adalah proses 
mengelola kelas mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, sampai dengan pengendalian siswa dan 
lingkungan belajarnya agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. 

 Kemampuan seorang guru dalam mengorganisasi kelas dan mengelola perilaku siswa merupakan suatu hal yang 
sangat penting (Oliver & Rechly, 2007) dalam rangka terwujudnya pembelajaran yang berkualitas. Ketidakmampuan 
guru dalam mengelola siswa dan lingkungan belajarnya di kelas dapat berakibat rendahnya pencapaian hasil belajar, 
sehingga capaian prestasi siswa menjadi tidak baik. Agar siswa dapat belajar dengan baik dan mencapai hasil yang 
maksimal, guru harus memiliki kemampuan mengelola kelas secara efektif. Keefektifan guru dalam mengelola kelas 
dapat berdampak positif terhadap:
1. Iklim pembelajaran yang kondusif
2. Efektivitas belajar siswa
3. Efektivitas guru dalam mengajar
4. Pencapaian hasil belajar yang maksimal.
5. Kepuasan belajar siswa
6. Kepercayaan diri siswa

 Iklim pembelajaran yang kondusif dapat tercipta apabila guru dapat mengelola kelas secara efektif. Pengelolaan 
kelas yang efektif harus dilakukan dengan perencanaan pembelajaran yang matang, pengorganisasian sumber daya 
yang tepat, penggerakkan sumber daya secara konsisten, serta pengendalian perilaku dan lingkungan belajar siswa 
dengan cermat. Pembelajaran yang kondusif akan memberi pengaruh positif terhadap siswa dalam belajar di kelas. 
Siswa akan dapat memanfaatkan waktu dan berbagai sumber daya untuk mempelajari materi pelajaran dengan 
optimal. Pemanfaatan waktu dan sumber daya pembelajaran secara optimal oleh siswa tentu saja akan menyebabkan 
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tercapainya prestasi belajar yang maksimal. Dengan demikian, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru berjalan 
efektif. Dampak pengiring dari hal tersebut adalah tumbuhnya kepuasan belajar dan kepercayaan diri siswa. Kedua hal 
yang terakhir tersebut dapat menjadi landasan untuk melejitkan prestasi belajar siswa selanjutnya.

C. Pengorganisasian Kelas 

 Keberhasilan mengelola kelas oleh guru sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menggunakan social 
power untuk mengorganisasikan siswa. Mauer seperti dikutip oleh Borich (2000:342) memaparkan empat tahap 
mengorganisasikan kelas yaitu forming, storming, norming, dan performing. Pertama, tahap forming adalah tahap 
dimana guru berusaha mendorong tumbuhnya tanggung jawab dan sikap menerima diantara sesama siswa. Pertanyaan 
penting untuk diungkapkan pada tahap ini adalah: 
1)  adakah kegiatan untuk seluruh siswa agar mereka saling mengenal satu sama lain?; 
2)  apakah semua siswa memiliki kesempatan untuk didengar?; 
3)  apakah para siswa berinteraksi dengan teman yang bervariasi?; 
4) apakah siswa dan guru saling mendengar satu sama lain?; 
5)  apakah masalah atau kekhawatiran mengenai harapan akademik dan perilaku telah diantisipasi?

 Pada awal masuk kelas, siswa biasanya menunjukkan perilaku tertentu untuk mengetahui reaksi yang diberikan 
oleh guru atau teman barunya. Putnam and Burke seperti dikutip oleh Borich (2000:342) memandang penting guru 
untuk fokus selama beberapa minggu pertama untuk membantu siswa agar percaya satu sama lain dan merasa sebagai 
bagian dari kelas. Pada tahap inilah pentingnya kemampuan guru dalam mengorganisasi dan mengendalikan perilaku 
siswa. Sehubungan dengan hal tersebut maka jiwa kepemimpinan guru harus mulai ditunjukkan.

 Kedua, tahap storming adalah tahap dimana guru harus berusaha mengendalikan “badai” atau konflik yang 
mungkin muncul di kelas. Tahap ini digambarkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti: 
1) apakah konflik yang muncul dibicarakan secara terbuka?; 
2)  apakah kelas dapat menilai keberfungsiannya?; 
3) apakah gagasan-gagasan baru dan berbeda didengar dan dievaluasi?; 
4) apakah kemampuan semua siswa digunakan?; 
5) apakah semua siswa mempunyai kesempatan untuk berbagi tanggung jawab dan kepemimpinan?

 Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan panduan yang harus diperhatikan oleh guru untuk 
membangun kelas yang terkendali.  Guru harus melibatkan siswa untuk bersama-sama mengatasi atau memecahkan 
masalah yang timbul di kelas. Putnam dan Burke memberi saran agar guru mengajari siswanya bagaimana cara 
memecahkan masalah dengan menggunakan panduan berikut:

1. Problem agreement

 Guru meminta seluruh siswa untuk menyepakati suatu masalah dan mereka bersama-sama akan memecahkan 
masalah tersebut.

2. State the conflict

 Guru memberi pernyataan singkat tentang apa yang dimaksud konflik dan memastikan semua siswa memiliki 
kesempatan untuk menyampaikan pandangannya.

3. Identify and select responses

 Guru dan siswa melakukan diskusi dan mengidentifikasi solusi untuk masalah di atas. Mereka mengkaji 
konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari solusi tersebut. Alternatif solusi yang memiliki konsekuensi 
negatif disisihkan.
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4. Create a solution 

 Dilakukan diskusi kelas dan memilih satu solusi yang disepakati bersama bahwa solusi tersebut dapat 
menyelesaikan konflik. 

5. Design and implement a plan

 Dilakukan diskusi kelas untuk menentukan langkah detil mengenai kapan, dimana, dan bagaimana menyelesaikan 
konflik tersebut. Langkah-langkah tersebut selanjutnya dilaksanakan.

6. Assess the success of the plan

 Para siswa mengidentifikasi informasi yang menjadi faktor-faktor penentu keberhasilan rencana. Guru 
mengevaluasi bagaimana kelas bekerja. Setelah masalah dapat diselesaikan, selanjutnya kelas mendiskusikan 
nilai-nilai dari proses pemecahan masalah yang telah dilakukan (Borich, 2000:344).

 Ketiga, tahap norming adalah tahap dimana para siswa saling berbagi harapan mengenai bagaimana mereka 
harus berfikir, merasa, dan bertindak. Menurut Zimbardo, “norms” atau dapat dapat disebut dengan norma merupakan 
pedoman prinsip bagi perilaku kelompok (Borich, 2000:345). Norma memiliki peran penting dalam mengelola 
perilaku siswa di kelas. Menurut psikologi sosial norma memiliki beberapa fungsi, yaitu: 
1. Mengarahkan anggota kelompok atau siswa untuk memilih interaksi sosial yang tepat dan mengatur interaksi 

tersebut.
2. Membuat identitas dan kesatuan kelompok.
3. Mendorong tercapainya prestasi akademik dan hubungan yang baik diantara siswa di kelas.   

 Terdapat lima pertanyaan penting yang perlu dijawab untuk menggambarkan tahap norming, yaitu: 
1) apakah ada proses untuk menyelesaikan konflik?; 
2) apakah kelompok mampu menyusun tujuan?; 
3) apakah para siswa dapat mengekpresikan apa yang mereka harapkan?; 
4) apakah antara guru dan para siswa saling menghargai?; 
5) apa yang terjadi pada siswa yang tidak menghargai norma?

 Kelima pertanyaan di atas merupakan panduan untuk mengembangkan tahap norming dalam rangka membangun 
kelas yang kondusif. Norma-norma yang dibuat dan disepakati oleh kelas merupakan pedoman yang harus dihargai 
dan ditaati oleh seluruh siswa. Apabila semua siswa memiliki sikap dan penghargaan yang baik terhadap norma 
kelas, maka proses pembelajaran di kelas akan berjalan dengan efektif. Efektivitas pembelajaran dapat terlihat dari 
tumbuhnya keberanian dan kemandirian siswa dalam belajar.

 Keempat, tahap performing adalah tahap dimana siswa merasa nyaman satu sama lain, mengetahui aturan dan 
peran mereka, menerima norma kelompok, dan mereka terbiasa dengan rutinitas kelas. Sampai pada tahap ini siswa 
memiliki keberanian untuk menunjukkan bahwa ia dapat melakukan sesuatu tanpa harus tergantung kepada guru. 
Seorang guru hendaknya mendorong kebebasan siswa pada tahap ini dengan mengurangi pengawasan dan lebih 
mengajarkan kelompok untuk menyusun prioritas, alokasi waktu, dan aturan kelompok (Borich, 2000:346). 

 Keberhasilan tahap performing dapat dipantau melalui beberapa pertanyaan sebagai berikut:
1) apakah kelas dapat mengevaluasi efektivitas mereka?
2) apakah kelas dan individu siswa dapat memecahkan masalah mereka?
3) apakah kelas mempunyai kesempatan untuk bekerja secara bebas dan mengekspresikan diri sesuai pilihan mereka 

sendiri?
4) apakah para siswa dapat mengevaluasi diri mereka sendiri dan menentukan tujuan untuk pengembangan 

pribadi?
5) apakah kelas dipersiapkan untuk dibubarkan?

 Efektivitas kelas pada tahap performing dapat dilihat dari kemampuan kelas dan siswa secara individu 
menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu, kebebasan dan keberanian siswa dalam mengekpresikan diri 
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mereka merupakan ukuran penting dalam tahap ini. Situasi kelas yang telah sampai pada tahap performing harus tetap 
dipertahankan agar perose pembelajaran selanjutnya dapat berjalan dengan efektif.

D. Permasalahan dalam Manajemen Kelas

 Tujuan utama dari pengelolaan kelas yang efektif adalah untuk menjamin para siswa mengikuti proses pembelajaran 
secara aktif. Keterlibatan siswa secara aktif dapat berupa berpartisipasi dalam diskusi kelas, memperhatikan materi 
yang disajikan, dan melakukan apa yang ditugaskan oleh guru. Borich (2000:355) menjelaskan empat kegiatan yang 
harus dilakukan oleh guru untuk memelihara keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas, yaitu monitoring students, 
making transitions, giving assignments, dan bringing closure. 

1. Monitoring

 Monitoring adalah proses mengamati, merekam, dan jika perlu mengoreksi perilaku siswa. Salah satu teknik 
yang dapat dilakukan guru untuk memonitor perilaku siswa selama dalam pembelajaran di kelas adalah dengan 
kontak mata. Guru harus mengarahkan pandangan pada saat mengajar di kelas ke seluruh penjuru kelas secara 
merata secara bergantian. Siswa yang ada di depan, di belakang, samping kanan, dan samping kiri harus mendapat 
perhatian yang sama. Jika guru hanya memperhatikan bagian tertentu dari kelas, atau siswa tertentu saja, maka 
pengelolaan kelas pasti tidak akan efektif. Oleh karena itu, guru sebaiknya sesekali berkeliling kelas, jangan 
hanya berdiri atau duduk di depan kelas. 

 Selain sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas dan perilaku siswa, monitoring juga dapat menjadi sarana 
untuk membangun komunikasi yang lebih erat dengan siswa. Siswa yang pada awalnya tidak bersemangat, akan 
sangat mungkin menjadi lebih semangat dan serius ketika didatangi dan disapa oleh guru. Demikian pula siswa 
yang terlalu agresif di kelas sangat mungkin dapat berubah menjadi lebih lunak setelah mendapat perhatian dari 
guru, misalnya dengan cara dipegang pundaknya, atau cara lain yang tidak melanggar etika.

2. Making Transitions

 Pergantian waktu (jeda) dari pelajaran satu ke pelajaran yang lain ternyata kadang-kadang menjadi permasalahan 
sendiri bagi guru atau sekolah. Persoalan yang sering timbul adalah adanya siswa yang berteriak-teriak dengan 
keras di dalam kelas, terjadinya perkelahian antar siswa, siswa keluar dari lingkungan seolah, atau siswa terlambat 
masuk kelas berikutnya. Permasalahan tersebut mungkin dapat terjadi karena siswa tidak siap untuk mengikuti 
pelajaran berikutnya dan atau siswa tidak mempunyai rencana yang jelas untuk memanfaatkan waktu sambil 
menunggu pelajaran berikutnya.

 Meskipun hal ini mungkin dianggap sepele oleh kebanyakan guru, tetapi jika tidak diantisipasi dengan baik 
akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Misalnya terjadinya perkelahian antar siswa saat istirahat di kelas 
jika tidak diantisipasi dapat menjadi masalah yang lebih besar yang melibatkan orang tua siswa atau kelompok 
siswa lainnya. Oleh karena itu, sekolah atau wali kelas harus membuat program yang dapat mengarahkan siswa 
untuk memanfaatkan jam istirahat dengan kegiatan yang positif. Idealnya, buatlah program yang mendorong 
terciptanya kerjasama diantara siswa.

3. Giving Assignments 

 Pada waktu guru memberikan atau menjelaskan tugas di depan kelas, biasanya juga menimbulkan sedikit 
gangguan atau kegaduhan di kelas. Kegaduhan tersebut dapat berupa teriakan, penolakan, atau pertanyaan yang 
dilontarkan siswa secara bersama-sama. Biasanya siswa yang telah mendapat tugas atau pekerjaan rumah yang 
banyak dari pelajaran lain akan merasa keberatan dengan tugas yang baru. Demikian pula jika guru memberikan 
tugas untuk dikerjakan di kelas, mungkin ada siswa yang tidak menyelesaikan tugas tersebut sampai dengan 
selesai. Apalagi jika pada saat diberi tugas di kelas siswa tidak ditunggu oleh guru pengajarnya, biasanya akan 
timbul kegaduhan dan sikap tidak serius sebagian siswa. 
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 Everston dan Emmer sebagaimana dikutip oleh Borich (2000:357) menyatakan bahwa salah satu perbedaan 
pengelola kelas yang efektif dan tidak efektif adalah terlihat pada waktu mereka memberikan tugas atau pekerjaan 
rumah. Kemampuan mengendalikan siswa pada saat memberikan tugas dipengaruhi oleh tipe kepemimpinan dan 
pengalaman yang dimiliki guru. Namun demikian semua guru dapat mempelajari strategi dan teknik agar dalam 
menyampaikan tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa tidak menimbulkan masalah. Salah satu tekniknya 
adalah dengan memilih waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk menyampaikan tugas pekerjaan rumah adalah 
pada akhir pelajaran. Sebaiknya tugas yang akan diberikan ditampilkan di depan kelas, dijelaskan oleh guru dan 
dicermati bersama-sama oleh seluruh siswa. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya setelah guru menyampaikan 
penjelasannya.     

4. BRINGING CLOSURE

 Saat menjelang berakhirnya jam pelajaran kadang-kadang juga timbul masalah berupa kegaduhan kelas jika guru 
tidak pandai-pandai merancang strategi pembelajaran sejak awal. Menjelang beberapa menit pelajaran berakhir 
seringkali terdapat siswa yang lebih dahulu menata buku, tas, atau perlengkapan lain sehingga memancing siswa 
lain untuk melakukan hal yang sama. Hal tersebut akan membuyarkan konsentrasi belajar siswa sehingga pelajaran 
yang telah disampaikan seolah tidak ada maknanya. Guru harus menyiapkan strategi untuk menutup pelajaran 
dengan efektif, agar materi yang telah disampaikan dapat membekas dalam pikiran para siswa. Beberapa cara 
yang dapat dilakukan guru dalam mengakhiri pelajaran adalah dengan combining key points, summarizing or 
reviewing key content, dan providing a stucture. Combining key points adalah merumuskan kata-kata kunci dari 
materi pelajaran menjadi sebuah kesimpulan yang lengkap. Reviewing key content adalah mengulas kembali inti 
materi pelajaran yang paling penting untuk memastikan siswa memahaminya dengan baik.  Providing a structure 
adalah mengorganisasi fakta dan inti materi dalam bentuk konsep yang mudah diingat. Misalnya dalam bentuk 
akronim, simbol-simbol, atau yang lainnya. Hal ini sangat tergantung kreativitas guru.

E. Menciptakan Iklim Kelas yang Efektif

 Iklim kelas adalah suasana yang terjadi dalam interaksi antara guru dan siswa. Iklim kelas yang terjadi dapat 
dilihat dari sejauh mana guru memberi kesempatan berlatih, menunjukkan dorongan dan perhatian, membangun 
kerjasama atau persaingan, serta memberikan kebebasan berpendapat dan memilih. Ada dua aspek yang terkait dengan 
iklim kelas yang efektif, yaitu social environment dan organizational environment (Borich, 2000:346). 

1. Lingkungan Sosial

 Lingkungan sosial kelas dapat berubah dari authoritarian dimana guru menjadi sumber utama informasi, 
gagasan, dan pembelajaran, menuju iklim demokratis, sampai laissezfaire, dimana siswa menjadi sumber utama 
informasi, gagasan, dan pembelajaran. Menurut Borich ada tiga jenis iklim kelas, yaitu kompetitif, kooperatif, 
dan individualistik (2000:348). 

 Iklim kompetitif terjadi jika siswa diberi tugas untuk menyelesaikan tugas atau kuis dengan standar tertentu 
yang ditentukan oleh guru. Guru berperan sebagai juri untuk menilai jawaban atau kinerja siswa. Kegiatan 
pembelajaran yang dilaksanakan biasanya dalam bentuk drill and practice.   

 Iklim kooperatif berupa suasana dimana siswa terlibat dalam kegiatan dialog atau diskusi dengan diawasi oleh 
guru. Guru secara sistematis dapat terlibat dalam diskusi untuk menciptakan suasana yang kondusif dan terarah. 
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat berupa diskusi kelompok dengan menerapka  model cooperative 
learning.

 Iklim individualistik adalah iklim dimana siswa mengerjakan tugas sendiri-sendiri dalam pengawasan guru. 
Siswa fokus mengerjakan tugas tersebut dengan memberikan jawaban yang terbaik sesuai dengan kemampuan 
dan pendapatnya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan biasanya dalam bentuk bekerja sendiri dengan tempat 
duduk yang terpisah dari yang lain.

hp
Sticky Note
Bringing Closure (tidak huruf besar semua)
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2. Lingkungan Organisasional

 Lingkungan organisasional merupakan lingkungan kelas secara fisik. Lingkungan kelas terdiri dari lingkungan 
eksternal dan internal. Lingkungan eksternal kelas berupa fasilitas dan aksesoris ruangan yang ada di luar 
ruangan kelas yang biasanya disediakan oleh pihak sekolah. Lingkungan internal kelas berupa fasilitas dan 
berbagai kelengkapan lain yang ada di dalam ruangan kelas. Biasanya selain yang disediakan oleh pihak sekolah, 
juga terdapat berbagai hiasan atau fitur-fitur yang dibuat oleh siswa kelas tersebut. Lingkungan internal kelas 
sebaiknya dimodifikasi secara dinamis agar menciptakan suasana segar dalam kelas. Dalam hal ini peran wali 
kelas sangat diperlukan untuk mengelola lingkungan kelas, agar kelas terasa nyaman untuk belajar.

 Upaya yang perlu dilakukan untuk menciptaka iklim kelas yang kondusif adalah dengan menciptakan hubungan 
interpersonal yang positif di kelas, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan mengurangi perilaku disruptive. 
Masing-masing upaya tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Menciptakan hubungan interpersonal yang positif di kelas

 Hubungan interpersonal yang positif di kelas terdiri dari hubungan positif antara guru dan siswa dan 
hubungan positif teman sekelas. Hubungan interpersonal yang positif antara guru dengan siswa merupakan 
faktor penting dalam menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang kondusif. Menurut Thomas Gordon, 
hubungan antara guru dengan siswa akan baik manakala: 1) adanya keterbukaan; 2) adanya sikap saling 
menghargai; 3) adanya saling kertergantungan; 4) tidak ada pemisah diantara mereka; dan 5) saling 
membutuhkan pertemuan. Guru harus menunjukkan bahwa dia mempunyai perhatian atau perduli kepada 
siswa. Guru dapat menunjukkan keperdulian kepada siswa dengan cara: a) berusaha mengetahui pribadi 
siswa; b) menjaga kualitas hubungan dengan siswa melalui pernyataan-pertanyaan positif; c) menyediakan 
kesempatan untuk berdiskusi dengan siswa; d) menunjukkan minat kita dalam kegiatan yang penting bagi 
mereka (Jones & Jones, 2001:83).

 Hubungan positif antara teman sekelas juga merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung 
terciptanya iklim kelas yang baik. Hubungan positif antara teman sekelas dapat dibangun melalui kegiatan 
bersama atau kegiatan kelompok. Pembelajaran kooperatif menjadi alternatif untuk menciptakan hubungan 
yang positif antar siswa di kelas. Jones & Jones (2001:125) mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian 
yang dilakukan, cooperative learning sangat efektif membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan 
bekerja dalam kelompok. Keterampilan bekerja dalam kelompok sangat dibutuhkan oleh siswa SMK untuk 
terjun di dunia kerja. 

b. Meningkatkan motivasi belajar siswa

 Motivasi merupakan faktor yang sangat penting bagi siswa untuk sukses dalam belajar. Menurut Jones 
& Jones, motivasi merupakan fungsi dari harapan X nilai X suasana (2001:187). Salah satu cara untuk 
membangun motivasi belajar siswa adalah dengan menerapkan model motivasi John Keller yang disebut 
dengan ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction). 

 Attention maksudnya bahwa guru harus dapat membangkitkan atau mencuri perhatian siswa sehingga mereka 
tergugah dan fokus untuk mengikuti pelajaran. Untuk menggugah perhatian siswa, pada awal pembelajaran 
guru harus menyajikan performance yang menarik. Performance yang dimaksud dapat berupa penampilan 
pribadi guru, penggunaan media yang unik, atau dengan pernyataan atau cerita yang menggugah siswa. 

 Relevance artinya guru harus mampu mengkaitkan materi yang diajarkan dengan kebutuhan siswa pada saat 
sekarang maupun di masa yang akan datang. Guru harus meyakinkan bahwa materi pelajaran sangat penting 
bagi siswa terutama untuk modal memasuki dunia kerja. Jika siswa tidak menguasai materi yang dipelajari 
maka siswa akan mengalami kegagalan dalam bekerja. 

	 Confidence berarti kepercayaan, maksudnya bahwa guru harus meyakinkan, dapat dipercaya, dan mampu 
menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Untuk membangun rasa percaya diri siswa guru hendaknya 
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memberikan umpan balik yang positif atas prestasi atau kinerja mereka. Sekecil apapun partisipasi siswa, 
sejelek apapun jawaban siswa atas pertanyaan yang diberikan, guru harus menghargai dan memberikan 
apresiasi. Apresiasi dan penghargaan guru kepada siswa sangat berarti untuk menumbuhkan rasa percaya 
diri siswa. 

 Satisfaction atau kepuasan maksudnya adalah bahwa motivasi siswa akan tumbuh dengan baik jika siswa 
memiliki kepuasan dalam mengikuti pembelajaran. Guru harus dapat membantu siswa agar memperoleh 
kepuasan dalam belajar. Salah satu caranya adalah memberikan materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan 
mereka. Guru harus memahami kebutuhan siswa dan mengajari mereka sampai mereka menguasai dengan 
baik. Keberhasilan siswa menguasai materi atau keterampilan yang mereka butuhkan merupakan kepuasan 
bagi mereka. Dengan kepuasan tersebut siswa akan merasa perlu untuk terus berlatih sampai mereka 
menguasai kompetensi dengan baik. 

c. Mengurangi perilaku disruptive

 Perilaku disruptive adalah perilaku siswa yang membuat suasana kelas menjadi kacau atau tidak kondusif. 
Perilaku tersebut akan mengganggu berlangsungnya proses pembelajaran. Pembelajaran di kelas yang 
sering disertai dengan perilaku disruptve akan sulit mencapai tujuan secara efektif. Oleh karena itu, harus 
diusahakan agar perilaku disruptive di kelas dapat dieliminasi. Cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi 
perilaku disruptive adalah:

1) Menetapkan standar perilaku atau aturan kelas

 Untuk menetapkan standar perilaku atau aturan kelas hendaknya dilakukan dengan langkah-langkah: a) 
mendiskusikan kriteria aturan atau standar perilaku; b) membuat daftar standar perilaku yang diyakini 
penting; c) membuat komitmen; d) memantau dan mereview aturan kelas.

2) Menetapkan prosedur kelas

 Yang dimaksud dengan prosedur kelas adalah tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan 
siswa di kelas. Borich (2000:257) mengelompokkan empat jenis prosedur kegiatan yang dilakukan guru 
yang efektif di sekolah menengah, yaitu: 1) beginning the class; 2) whole-class activities; 3) procedures 
related to academic accountabilty; 4) other activities (the end of the class period, interruption in the 
class). 

 Pada awal pembelajaran atau memulai kelas terdapat beberapa prosedur yang perlu diatur antara lain: mengecek 
kehadiran siswa (presensi), siswa yang terlambat, orientasi materi (apersepsi), dan membagi materi. Selama 
kegiatan pembelajaran juga perlu diperhatikan prosedur dalam hal: hubungan guru-siswa; gerakan siswa di kelas; 
tanda-tanda untuk perhatian siswa; mengumpulkan tugas; pertanyaan siswa saat mengerjakan tugas; kegiatan yang 
dilakukan setelah selesai mengerjakan tugas. Pada akhir pembelajaran perlu diperhatikan hal-hal seperti: menata 
kembali peralatan dan perlengkapan belajar; mengatur bahan untuk pertemuan berikutnya; dan membubarkan 
kelas.  

 Pada intinya, untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran 
diperlukan kreativitas dan kesadaran guru untuk mengelolanya. Tentu saja bukan hanya guru sebagai individu, 
tetapi guru dalam arti kelembagaan yaitu sekolah. Sekolah bertanggung jawab untuk menata lingkungan sekolah 
sedangkan guru atau wali kelas bertanggung jawab mengelola kelas masing-masing. 

 Khusus dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru mata pelajaran harus berperan dalam menciptakan 
hubungan interpersonal yang positif di kelas. Hubungan interpersonal yang positif yang harus dikembangkan 
di kelas mencakup hubungan guru dengan siswa dan siswa dengan siswa  lainnya. Selain itu, guru juga harus 
mampu membangun motivasi siswa agar siswa memiliki kesadaran dan kemandirian dalam belajar. Keberhasilan 
belajar siswa sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya motivasi belajar mereka. Tinggi rendahnya motivasi 
belajar siswa salah satunya tergantung pada kemampuan guru memotivasi siswa. Yang terakhir, guru juga harus 
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dapat mengendalikan perilaku siswa di kelas. Jangan sampai proses pembelajaran tidak berjalan secara efektif 
dikarenakan banyaknya perilaku disruptive yang dilakukan oleh siswa. Muncul atau tidanya perilaku disruptive 
sangat tergantung kepada kemampuan guru dalam mengelola kelas secara efektif.



78 Media Dan Model-model Pembelajaran Inovatif



Komunikasi Efektif Dalam Pembelajaran  79

KOMUNIKASI EFEKTIF 
DALAM PEMBELAJARAN

B A B  X

A. Komunikasi dan Pembelajaran

1. Pengertian Komunikasi

 Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan kualitas 
pendidikan yang sekarang ini sedang menjadi sorotan dan harapan banyak orang di Indonesia. Wujud dari proses 
pendidikan yang paling riil terjadi di lapangan dan bersentuhan langsung dengan sasaran adalah berupa kegiatan 
belajar mengajar pada tingkat satuan pendidikan. Kualitas kegiatan belajar mengajar atau sering disebut dengan 
proses pembelajaran tentu saja akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan yang output-nya berupa sumber daya 
manusia.

 Kegiatan pembelajaran merupakan proses transformasi pesan edukatif berupa materi belajar dari sumber belajar 
kepada pembelajar. Dalam pembelajaran terjadi proses komunikasi untuk menyampaikan pesan dari guru kepada 
siswa dengan tujuan agar pesan dapat diterima dengan baik dan berpengaruh terhadap pemahaman serta perubahan 
tingkah laku. Dengan demikian keberhasilan kegiatan pembelajaran sangat tergantung kepada efektifitas proses 
komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran tersebut.

 Banyak pendapat dari berbagai pakar mengenai definisi komunikasi, namun jika diperhatikan dengan seksama 
dari berbagai pendapat tersebut mempunyai maksud yang hampir sama. Menurut Hardjana, sebagaimana dikutip 
oleh Endang Lestari G (2003) secara etimologis komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu cum, sebuah kata 
depan yang artinya dengan, atau bersama dengan, dan kata umus, sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata 
tersebut membentuk kata benda communio, yang dalam bahasa Inggris disebut communion, yang mempunyai 
makna kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Karena untuk ber-communio 
diperlukan adanya usaha dan kerja, maka kata communion dibuat kata kerja communicare yang berarti membagi 
sesuatu dengan seseorang, tukar menukar, membicarakan sesuatu dengan orang, memberitahukan sesuatu kepada 
seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan, atau berteman. Dengan demikian, komunikasi 
mempunyai makna pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran atau hubungan.

 Evertt M. Rogers mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan yang 
dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah perilakunya. Pendapat senada 
dikemukakan oleh Theodore Herbert, yang mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses yang di dalamnya 
menunjukkan arti pengetahuan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, biasanya dengan maksud mencapai 
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beberapa tujuan khusus. Selain definisi yang telah disebutkan di atas, pemikir komunikasi yang cukup terkenal 
yaitu Wilbur Schramm memiliki pengertian yang sedikit lebih detil. Menurutnya, komunikasi merupakan 
tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan penerima dengan bantuan pesan. Pengirim dan penerima 
memiliki beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pada pesan dan simbol yang dikirim oleh pengirim, 
dan diterima serta ditafsirkan oleh penerima (Suranto: 2005).

 Tidak seluruh definisi dikemukakan di sini, akan tetapi berdasarkan definisi yang ada di atas dapat diambil 
pemahaman bahwa :
a. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses penyampaian informasi. Dilihat dari sudut pandang ini, 

kesuksesan komunikasi tergantung kepada desain pesan atau informasi dan cara penyampaiannya. Menurut 
konsep ini pengirim dan penerima pesan tidak menjadi komponen yang menentukan.

b. Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain. Pengirim pesan 
atau komunikator memiliki peran yang paling menentukan dalam keberhasilan komumikasi, sedangkan 
komunikan atau penerima pesan hanya sebagai objek yang pasif.   

c. Komunikasi diartikan sebagai proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan. 
Pemahaman ini menempatkan tiga komponen yaitu pengirim, pesan, dan penerima pesan pada posisi yang 
seimbang. Proses ini menuntut adanya proses encoding oleh pengirim dan decoding oleh penerima, sehingga 
informasi dapat bermakna. 

2. Pengertian Pembelajaran

 Sardiman (2005) dalam bukunya yang berjudul “Interaksi dan Motivasi dalam Belajar Mengajar” menyebut 
istilah pembelajaran dengan interaksi edukatif. Menurut beliau, yang dianggap interaksi edukatif adalah interaksi 
yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan untuk mendidik, dalam rangka mengantar siswa ke arah 
kedewasaannya. Pembelajaran merupakan proses yang berfungsi membimbing para siswa di dalam kehidupannya, 
yakni membimbing mengembangkan diri sesuai dengan tugas perkembangan yang harus dijalani. Proses edukatif 
memiliki ciri-ciri:
a. ada tujuan yang ingin dicapai;
b. ada pesan yang akan ditransfer;
c. ada pelajar;
d. ada guru;
e. ada metode;
f. ada situasi ada penilaian. 

 Terdapat beberapa faktor yang secara langsung berpengaruh terhadap proses pembelajaran, yaitu pengajar, siswa, 
sumber belajar, alat belajar, dan kurikulum (Once Kurniawan :2005). Association for Educational Communication 
and Technology (AECT) menegaskan bahwa pembelajaran (instructional) merupakan bagian dari pendidikan. 
Pembelajaran merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari komponen-komponen sistem instruksional, 
yaitu komponen pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar atau lingkungan.

 Suatu sistem instruksional diartikan sebagai kombinasi komponen sistem instruksional dan pola pengelolaan 
tertentu yang disusun sebelumnya di saat mendesain atau mengadakan pemilihan, dan di saat menggunakan, 
untuk mewujudkan terjadinya proses belajar yang terarah dan terkontrol.  Yusufhadi Miarso (1986) menegaskan 
bahwa sistem pembelajaran memiliki karakterisitk: a) didesain untuk mencapai kompetensi tertentu atau tingkah 
laku akhir dari suatu pembelajaran; b) meliputi metodologi instruksional, format, dan urutan sesuai desain; c) 
mengelola kondisi tingkah laku; d) meliputi keseluruhan prosedur pengelolaan; e) dapat diulangi dan diproduksi 
lagi; f) telah dikembangkan mengikuti prosedur; dan g) telah divalidasi secara empirik.

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dengan demikian pembelajaran dapat dimaknai sebagai 
interaksi antara guru dengan siswa yang dilakukan secara sengaja dan terencana serta memiliki tujuan yang 
positif. Keberhasilan pembelajaran harus didukung oleh komponen-komponen instuksional yang terdiri dari 
pesan berupa materi belajar, penyampai pesan yaitu pengajar, bahan untuk menuangkan pesan, peralatan yang 
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mendukung kegiatan belajar, teknik atau metode yang sesuai, serta latar atau situasi yang kondusif bagi proses 
pembelajaran.

B. Proses Komunikasi dalam Pembelajaran

1. Proses Komunikasi 

 Komunikasi adalah suatu proses, bukan sesuatu yang bersifat statis. Komunikasi memerlukan tempat, dinamis, 
menghasilkan perubahan dalam usaha mencapai hasil, melibatkan interaksi bersama, serta melibatkan suatu 
kelompok. Secara sederhana, proses komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5. Proses komunikasi satu arah

 Pengirim pesan melakukan encode, yaitu memformulasikan pesan yang akan disampaikannya dalam bentuk code 
yang sedapat mungkin dapat ditafsirkan oleh penerima pesan. Penerima pesan kemudian menafsirkan atau men-
decode code yang disampaikan oleh pengirim pesan. Berhasil tidaknya komunikasi atau tercapai tidaknya tujuan 
komunikasi tergantung dari ketiga komponen tersebut.

 Dilihat dari prosesnya, komunikasi dibedakan atas komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi 
verbal adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa, baik bahasa tulis maupun bahasa lisan. Sedangkan 
komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan isyarat, gerak gerik, gambar, lambang, mimik 
muka, dan sejenisnya.  

 Ketercapaian tujuan merupakan keberhasilan komunikasi. Keberhasilan komunikasi tergantung pada faktor-
faktor sebagai berikut:

a. Komunikator (Pengirim Pesan)

 Komunikator merupakan sumber dan pengirim pesan. Kredibilitas komunikator yang membuat komunikan 
percaya terhadap isi pesan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi.  

b. Pesan yang disampaikan

 Pesan harus memiliki daya tarik tersendiri, sesuai dengan kebutuhan penerima pesan, adanya kesamaan 
pengalaman tentang pesan, dan ada peran pesan dalam memenuhi kebutuhan penerima. 

c. Komunikan (Penerima Pesan)

 Agar komunikasi berjalan lancar, komunikan harus mampu menafsirkan pesan, sadar bahwa pesan sesuai 
dengan kebutuhannya, dan harus ada perhatian terhadap pesan yang diterima. 

d. Konteks

 Komunikasi berlangsung dalam setting atau lingkungan tertentu. Lingkungan yang kondusif sangat 
mendukung keberhasilan komunikasi.

e. Sistem Penyampaian

 Sistem penyampaian berkaitan dengan metode dan media. Metode dan media yang digunakan dalam proses 
komunikasi harus disesuaikan dengan kondisi atau karakterisitik penerima pesan. (IGAK Wardani : 2005)

hp
Sticky Note
...pesan (IGAK Wardani:2005).
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 Menurut Endang Lestari dalam bukunya yang berjudul “Komunikasi yang Efektif” ada dua model proses 
komunikasi, yaitu:

a. Model linier

 Model ini mempunyai ciri sebuah proses yang hanya terdiri dari dua garis lurus, dimana proses komunikasi 
berawal dari komunikator dan berakhir pada komunikan. Berkaitan dengan model ini ada yang dinamakan 
Formula Laswell. Formula ini merupakan cara untuk menggambarkan sebuah tindakan komunikasi dengan 
menjawab pertanyaan: who, says what, in wich channel, to whom, dan with what effect.

Gambar 6. Formula Lasswell 

b. Model sirkuler

 Model ini ditandai dengan adanya unsur feedback. Pada model sirkuler ini proses komunikasi berlangsung 
dua arah. Melalui model ini dapat diketahui efektif tidaknya suatu komunikasi, karena komunikasi dikatakan 
efektif apabila terjadi umpan balik dari pihak penerima pesan.

 Model sirkuler tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 7. Model komunikasi sirkuler

 Merujuk kepada gambaran di atas, maka proses komunikasi dapat berlangsung satu arah dan dua arah. 
Komunikasi yang dianggap efektif adalah komunikasi yang menimbulkan arus informasi dua arah, yaitu dengan 
munculnya umpsn balik (feedback) dari pihak penerima pesan. Dalam proses komunikasi yang baik akan terjadi 
tahapan pemaknaan terhadap pesan (meaning) yang akan disampaikan oleh komunikator, kemudian komunikator 
melakukan proses encoding, yaitu interpretasi atau mempersepsikan makna dari pesan tadi, dan selanjutnya 
dikirim kepada komunikan melalui channel yang dipilih. Pihak komunikan menerima informasi dari pengirim 
dengan melakukan proses decoding, yaitu menginterpretasi pesan yang diterima, dan kemudian  memahaminya 
sesuai dengan maksud komunikator. Sinkronisasi pemahaman antara komunikan dengan komunikator akan 
menimbulkan respon yang disebut dengan umpan balik. 

2. Desain Pesan dalam Pembelajaran

 Pembelajaran sebagai proses komunikasi dilakukan secara sengaja dan terencana, karena memiliki tujuan yang 
telah ditetapkan terlebih dahulu. Agar pesan pembelajaran yang ingin ditransformasikan dapat sampai dengan 
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baik, maka Malcolm sebagaimana disampaikan oleh Abdul Gaffur (2006) menyarankan agar pengajar membuat 
mendesain pesan pembelajaran tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Kesiapan dan motivasi.

 Kesiapan disini mencakup kesiapan mental dan fisik. Untuk mengetahui kesiapan siswa dalam menerima 
belajar dapat dilakukan dengan tes diagnostik atau tes prerequisite. Motivasi siswa baik motivasi internal 
maupun eksternal, dapat ditumbuhkan dengan pemberian penghargaan, hukuman, serta deskripsi mengenai 
keuntungan dan kerugian dari pembelajaran yang akan dilakukan tersebut.

b. Alat Penarik Perhatian

 Pada dasarnya konsentrasi manusia adalah tidak fokus, sering berubah-ubah dan berpindah-pindah.  
Untuk itu dalam mendesain pesan belajar, pengajar harus pandai-pandai membuat daya tarik agar dapat 
mengendalikan perhatian siswa pada saat belajar. Pengendali perhatian yang dimaksud dapat berupa: warna, 
efek musik, pergerakan/perubahan, humor, kejutan, ilustrasi verbal dan visual, serta sesuatu yang aneh.

c. Partisipasi Aktif Siswa

 Guru harus berusaha membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran. Untuk menumbuhkan keaktifan 
siswa, dalam pembelajaran harus dimunculkan berbagai rangsangan. Rangsangan yang dimaksud dapat 
berupa tanya jawab, praktik dan latihan, drill, membuat ringkasan, kritik dan komentar, serta pemberian 
proyek. 

d. Pengulangan

 Agar siswa dapat menerima dan memahami materi dengan baik, maka penyampaian materi sebaiknya 
dilakukan berulang kali. Pengulangan dapat berupa pengulangan dengan metode dan media yang sama, 
pengulangan dengan metode dan media yang berbeda, preview, overview, atau penggunaan isyarat.

e. Umpan Balik

 Dalam proses pembelajaran, sebagaimana yang terjadi pada komunikasi, adanya feedback merupakan hal 
yang penting. Umpan balik yang tepat dari pengajar dapat menjadi pemicu semangat bagi siswa. Umpan 
balik yang diberikan dapat berupa informasi kemajuan belajar siswa, penguatan terhadap jawaban benar, 
meluruskan jawaban yang keliru, memberi komentar terhadap pekerjaan siswa, dan dapat pula memberi 
umpan balik yang menyeluruh terhadap prestasi siswa.

f. Menghindari Materi yang Tidak Relevan

 Agar materi pelajaran yang diterima siswa tidak menimbulkan kebingungan atau bias dalam pemahaman, 
maka sedapat mungkin harus dihindari materi-materi yang tidak relevan dengan topik yang dibicarakan. 
Untuk itu dalam mendesain pesan perlu memperhatikan pertimbangan bahwa yang disajikan hanyalah 
informasi yang penting,  memberikan outline materi, memberikan konsep-konsep kunci yang akan dipelajari, 
membuang informasi distraktor, dan memberikan topik diskusi. 

 Desain pesan pembelajaran merupakan tahapan yang penting untuk dilakukan oleh pengajar, agar proses belajar 
mengajar dapat berlangung secara efektif. Dengan mendesain materi pelajaran terlebih dahulu, akan memudahkan 
pengajar dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas.

3. Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran

 Komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator dan komunikan dan 
informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut. Setidaknya 
terdapat lima aspek yang perlu dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif, yaitu:
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a. Kejelasan

 Hal ini dimaksudkan bahwa dalam komunikasi harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi secara 
jelas, sehingga mudah diterima dan dipahami oleh komunikan.

b. Ketepatan

 Ketepatan atau akurasi ini menyangkut penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang 
disampaikan. 

c. Konteks

 Konteks atau sering disebut dengan situasi, maksudnya adalah bahwa bahasa dan informasi yang disampaikan 
harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan dimana komunikasi itu terjadi. 

d. Alur

 Bahasa dan informasi yang akan disajikan harus disusun dengan alur atau sistematika yang jelas, sehingga 
pihak yang menerima informasi cepat tanggap.

e. Budaya 

 Aspek ini tidak saja menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga berkaitan dengan tatakrama dan etika. 
Artinya dalam berkomunikasi harus menyesuaikan dengan budaya orang yang diajak berkomunikasi, baik 
dalam penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal, agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi (Endang 
Lestari G : 2003).

 Menurut Santoso Sastropoetro (Riyono Pratikno:1987) berkomunkasi efektif berarti bahwa komunikator dan 
komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan, atau sering disebut dengan “the 
communication is in tune”. Agar komunikasi dapat berjalan secara efektif, harus dipenuhi beberapa syarat:
a. menciptakan suasana komunikasi yang menguntungkan
b. menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti
c. pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat bagi pihak komunikan
d. pesan dapat menggugah kepentingan komunikan yang dapat menguntungkan
e. pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan bagi pihak komunikan.

 Terkait dengan proses pembelajaran, komunikasi dikatakan efektif jika pesan yang dalam hal ini adalah materi 
pelajaran dapat diterima dan dipahami, serta menimbulkan umpan balik yang positif oleh siswa. Komunikasi 
efektif dalam pembelajaran harus didukung dengan keterampilan komunikasi antar pribadi yang harus dimiliki 
oleh seorang pengajar. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang berlangsung secara informal 
antara dua orang individu. Komunikasi ini berlangsung dari hati ke hati, karena diantara keduabelah pihak 
terdapat hubungan saling mempercayai. Komunikasi antar pribadi akan berlangsung efektif apabila pihak yang 
berkomunikasi menguasai keterampilan komunikasi antar pribadi.

 Dalam kegiatan belajar mengajar, komunikasi antar pribadi merupakan suatu keharusan, agar terjadi hubungan 
yang harmonis antara pengajar dengan peserta belajar. Keefektifan komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar 
ini sangat tergantung dari kedua belah pihak. Akan tetapi karena pengajar yang memegang kendali kelas, 
maka tanggung jawab terjadinya komunikasi dalam kelas yang sehat dan efektif terletak pada tangan pengajar. 
Keberhasilan pengajar dalam mengemban tanggung jawab tersebut dipengaruhi oleh keterampilannya dalam 
melakukan komunikasi ini. 

 Sokolove dan Sadker seperti dikutip IGAK Wardani dalam bukunya membagi keterampilan antar pribadi dalam 
pembelajaran menjadi tiga kelompok, yaitu:
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a. Kemampuan untuk Mengungkapkan Perasaan Siswa.

 Kemampuan ini berkaitan dengan penciptaan iklim yang positif dalam proses belajar mengajar, yang 
memungkinkan siswa mau mengungkapkan perasaan atau masalah yang dihadapinya tanpa merasa dipaksa 
atau dipojokkan. Iklim semacam ini dapat ditumbuhkan oleh guru dengan dua cara, yaitu menunjukkan 
sikap memperhatikan dan mendengarkan dengan aktif. Untuk menumbuhkan iklim semacam ini, guru harus 
bersikap: 1) memberi dorongan positif; 2) bertanya yang tidak memojokkan; dan 3) fleksibel.

b. Kemampuan Menjelaskan Perasaan Siswa

 Apabila siswa telah bebas mengungkapkan problem yang dihadapinya, selanjutnya tugas guru adalah 
membantu mengklarifikasi ungkapan perasaan mereka tersebut. Untuk kepentingan ini, guru perlu 
menguasai dua jenis keterampilan, yaitu merefleksikan dan mengajukan pertanyaan inventori. Pertanyaan 
inventori adalah pertanyaan yang menyebabkan orang melacak pikiran, perasaan, dan perbuatannya sendiri, 
serta menilai kefektifan dari perbuatan tersebut. Pertanyaan inventori dapat digolongkan menjadi tiga jenis, 
yaitu pertanyaan yang menuntut siswa untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya, pertanyaan yang 
menggiring siswa untuk mengidentifikasi pola-pola perasaan, pikiran, dan perbuatannya, dan pertanyaan 
yang menggiring mahasiswa untuk mengidentifikasi konsekuensi/akibat dari perasaan, pikiran, dan 
perbuatannya. 

 Agar dapat merefleksikan ungkapan perasaan siswa secara efektif, pengajar perlu mengingat hal-hal 
berikut:
1) Hindari prasangka terhadap pembicara atau topik yang dibicarakan.
2) Perhatikan dengan cermat semua pesan verbal maupun nonoverbal dari pembicara.
3) Lihat, dengarkan, dan rekam dalam hati, kata-kata/perilaku khas yang diperlihatkan pembicara.
4) Bedakan/simpulkan kata-kata/pesan yang bersifat emosional.
5) Beri tanggapan dengan cara memparaphrase kata-kata yang diucapkan, menggambarkan perilaku 

khusus yang diperlihatkan, dan tanggapan mengenai kedua hal tersebut.
6) Jaga nada suara, jangan sampai berteriak, menghakimi, atau seperti memusuhi.
7) Meminta klarifikasi terhadap pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan.   

c. Mendorong Siswa untuk Memilih Perilaku Alternatif.

  Untuk keperluan ini, pengajar harus memiliki kemampuan:
1) Mencari/mengembangkan berbagai perilaku alternatif yang sesuai.
2) Melatih perilaku alternatif serta merasakan apa yang dihayati siswa dengan perilaku tersebut.
3) Menerima balikan dari orang lain tentang keefektifan setiap perilaku alternatif. 
4) Meramalkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari setiap perilaku alternatif.
5) Memilih perilaku alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan pribadi siswa.

 Wiranto Arismunandar dalam pidato Apresiasi Guru Besar ITB (2003) mengatakan bahwa, tantangan bagi 
pengajar adalah bagaimana dapat menjelaskan materi kuliah dengan baik, memberikan yang esensial dengan 
cara yang menarik, percaya diri, dan membangkitkan motivasi para siswanya. Komunikasi dan interaksi di 
dalam kelas dan di luar kelas sangat menentukan efektivitas dan mutu pendidikan. Pengajar yang menjelaskan, 
siswa yang bertanya, berbicara dan mendengarkan yang terjadi silih berganti, semuanya itu merupakan bagian 
dari pendidikan yang penting serta berlaku dalam kehidupan yang sejahtera. Bertanya pun harus jelas serta 
menggunakan bahasa yang baik dan benar, supaya diperoleh jawaban yang baik dan benar pula. Mereka yang 
pandai mendengarkan sangatlah beruntung karena dapat belajar dan mendapatkan informasi lebih banyak. Siswa 
hendaknya didorong untuk bertanya tentang sesuatu yang belum jelas atau masih memerlukan penjelasan lebih 
lanjut. 
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 Komunikasi yang efektif dalam proses pembelajaran sangat berdampak terhadap keberhasilan pencapaian tujuan. 
Komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator dan komunikan dan 
informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi. Jika dalam pembelajaran 
terjadi komunikasi yang efektif antara guru dengan siswa, maka dapat dipastikan bahwa pembelajaran tersebut 
berhasil. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para pengajar, guru, atau instruktur pada lembaga-lembaga 
pendidikan atau pelatihan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi yang 
dimaksud dapat berupa kemampuan memahami dan mendesain informasi, memilih dan menggunakan saluran 
atau media, serta kemampuan komunikasi antar pribadi dalam proses pembelajaran. 

 Pembelajaran sebagai subset dari proses pendidikan harus mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan 
kualitas pendidikan, yang pada ujungnya akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
Agar pembelajaran dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan, maka dalam proses pembelajaran harus 
terjadi komunikasi yang efektif, yang mampu memberikan pemahaman mendalam kepada siswa atas pesan atau 
materi yang dipelajari.

 Komunikasi efektif dalam pembelajaran merupakan proses transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan 
teknologi dari guru kepada siswa, dimana siswa mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang 
telah ditentukan, sehingga menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menimbulkan perubahan 
tingkah laku menjadi lebih baik. Guru adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap berlangsungnya 
komunikasi yang efektif dalam pembelajaran, sehingga guru atau guru sebagai dituntut memiliki kemampuan 
berkomunikasi yang baik agar dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif.
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