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Di antara sekian banyak foktor penentu keberhasilan pendidikan 
adalah guru. Guru adalah falctor utama yang amat penting dun 
menentukan keberhasilan pendidikun Penlbahan demi perubahan 
kearah positifdalam PBM hams setiap saat dilakukan oleh guru agar 
indonesia memiliki daya suing yang tinggi. Perubahan tersebut dapat 
dilakukan oleh seorung guru yang memiliki kreatzjitas dun inovasi yang 
tinggi. Guru dapat meningkatkan kreatz9tas dun inovanasinya dengan 
cara menguasai beberapa model-model pembelajaran dun memiliki 
sejumlah kemampuan. Dagrasi moral bailgsa hams diperbaiki melalui 
pengintegrasian nilai-nilai hralcter ke dalam seluruh aspek kehidupan, 
salah satunya pada aspek pendidikan. Guru sebagai ujung tombak 
pendidikan hams mumpu memberikan contoh-contoh dun suritauladan 
di hadapan peserta didik Guru daput mecontohkan nilai-nilai kurakter 
ah$ inovatg kreatif, efektifdan menyenangkan melalui proses belajar 
mengajar. Di tangan guru yang bijak cerdas, ah$ kreatij efektij 
inovatiJ dun berkaraker akun berpeluang menghasilkan output yang 
beatif dun intelektual ymg tinggi, sehingga dapat melahirkan peseria 
didik yang mampu bersaing pada tingkat lokal, nasional maupun 
global. 
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PENDAHULUAN 

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. 
Negara maju dicirikan oleh masyarakat yang mempunyai daya saing tinggi. Daya saing 
yang tinggi dapat diciptakan melalui proses pengajaran dan pendidikan yang baik, 
sehingga terkadang dikatakan pendidikan merupakan salah satu penentu daya saing 
bangsa. Dengan dasar ini, sekolah dituntut untuk menghasilkan lulusan yang 
mempunyai keterampilan dan kompetensi untdc bersaing secara global. Persaingan 
ini menuntut lulusan yang tidak hanya terampil di bidang masing-masing, tetapi juga 
hams marnpu berkomunikasi dengan baik terhadap dunia luar. Oleh karena itu, 
pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya melalui 
pengembangan Kurikulurn Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP merupakan suatu 
strategi pengembangan kurikuluw yang digunakan untuk mewujudkan pembelajaran 
yang efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP menuntut peserta didik untuk aktif 
dalam pembelajaran, sehingga dapat tercipta pembelajaran yang berpusat kepada peserta 
didik (student centered). 

Fisika merupakan ' i h u  dasar dan menjadi tulang punggung perkembangan 
teknologi modem. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini tidak terlepas dari andil 
besar pengaplikasian ilmu fisika. Peranan ilmu fisika yang besar ini menuntut 
manusia imtuk dapat memahami dan menguasainya dengan baik, tidak terkecuali bagi 
peserta didik. Dengan penguasaan ilmu fisika yang mantap oleh peserta didik, 
diharaPkan meningk.tkm kualitas Pfib' . i  dH pesem emhi days .. 
manusia. Sesuai dengan Depdiknas (2008:7) bahwa "Materi pelajaran Fiska di SMA 
dikembangkan dengan mengacu pada pengembangan Fisika yang ditujukan untuk 
mendidik peserta didik agar marnpu mengembangkan observasi dan e'icsperimentasi 
serta berpikir taat azas." Kutipan ini mengisaratkan bahwa pembelajaran fisika 
menuntut intelektualitas dan kreativitas yang relatif tinggi dari peserta didik yang 
mempelajarinya. Melihat begitu besarnya harapan terhadap pembelajaran fisika, 
guru juga dituntut untuk memilih dan menggunakan model, strategi dan pendekatan 
serta media pembelajaran yang tepat guna terciptanya proses pembelajaran yang 
aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM), sehingga dapat memotivasi 
peserta didik dalam . meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan 
'pserta didik terutama di bidang fisika. 

Salah satu kekurangan guru di Indonesia adalah rendahnya kemampuan 
kreativitas, inovasi, clan kurangnya penguasaan terhadap materi yang akan diajarkan 

si s-Ganji a. Kritikan terse biit diSm*- *&& pendi.an asal Je*itlig 
(Masaaki Sato, Atsushi Tsukui, Ric? S d ,  dan Rie Takahashi) yang menjadi 
pembicara dalam acara worksh.op pengembangan guru yang diadakan oleh fakultas 
MIPA Universitas Negeri Malang, bekerjasama dengan Japan International 
Coopration Agency (JICA), KOMPAS.com (25142012). Menurut Masaaki Sato, 
untuk di Indonesia, masih banyak kejadian di lapangan yang mengindikasikan ke 
gagalan proses pembelajaran juga diakibatkan oleh para guru sendiri. Di antaranya, guru 
tidak kreatif dan kurang memahami materi. "Guru di hdonesia banyak yang tidak 
merniliki pengetahuan khusus, yang berhubungan dengan materi, atau guru tidak punya 
improvisasi, inovasi, ketika menghadapi siswa," jelas Masaaki, "Kreativitas itu modal 
utama bagi guru. Ide-ide kreatif itu pertama kali bukan muncul dari murid, tapi guru. 
Karenanya wajar jika di Jepang ada guru yang menjadi penemu kemudian menular ke 
siswanya," paparnya. Sementara itu Rie Takahashi menyarnpaikan bahwa perilaku 
belajar dan kreatif seharusnya bukan hanya tc jadi di sekolah tapi juga di rurnah. "Kalau 
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anak cerdas, orangtua juga ikut menikmatinya karena anak adalah masa depan 
orangtua," katanya. 

Mata pelajaran Fisika sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada 
Sekolah Menengah (SLTPISLTA) tidak terlepas dari bagian irnpiementasi pendidikan 
karakter bangsa. Rendahnya hasil belajar, kemampuan psikomotor dan sikap teladan 
(afektif) yang minim merupakan bukti mulai lunturnya nilai-nilai karakter clan budaya 
bangsa di tengah masyarakat. Berdasarkan hmil diskusi dengan beberapa orang guru 
Fisika di Sekolah terdapat beberapa permasalahan mendasar antara lain: 

yang .inasih be-mifat teachei; ceiitei'ed (te.vusat -), 
2. Peserta didik cenderung hanya menerirna materi yang diajarkan, tanpa mau 

menelaah lebih dalam dan berkelanjutan, 
3. ~ u r a n g n ~ a  inhiatif peserta didik untuk .bertanya kepada guru, 
4. Apabila ditanya guru, tidak ada yang mau menjawab tetapi mereka menjawab 

secara bersarnaan sehingga suaranya tidak jelas, 
5. Masih banyaknya peserta didik yang membuat PR dengan cara menyontek, 
6. Saat mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku surnber, masih terdapat 

peserta didik yang mengerjakannya dengan menebak saja tanpa mau 
membacanya terlebih dahulu, 

7. Jika ditanya contoh dalam kehidupan sehari-hari, maka peserta didik akan 
memberikan jawabannya sesuai dengan yang diberikan oleh guru, 

8. Masih adanya peserta didik yang mengerjakan tugas secara asal-asalan, 
9. Kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menanme *@iR kurang, 

10. Pembelajaran yang dilaksanakan kurang bermakna (Aktif, kreatif, efektif dan 
rnenyenangkan=PAKEM) dibuktikan dengan ketidaksiapan dalam kuis di akhir 
pembelajaran. 

Permasalahan-permasalahan di atas berhubungan dengan karakter peserta didik yang 
tidak sempurna dalam menerima pembelajaran sehingga berimplikasi pada rendahnya 
hasil belajar peserta didik. Hal ini hams segera di carikan solusinya, sehingga hasil 
belajar peserta didik dapat ditingkatkan dan kemampuan psikomotorik, keterampilan 
berpikir serta karakter peserta didik dapat di pertraiki. Salah satu caranya dengan 
memperbaiki cara mengajar guru. Melalui makalah ini yenulis mencoba memberikan 
kajian tentang Guru Kreatif dan Inovatif' akan Melahirkan Peserta Didik yang 
Berkai%kter Aktif daii Intelektual. Penghplentasian nilai-nilai karakter kedalam 
pembelajaran akan menunjang terciptanya guru kreatif dan inovatif, sehingga dapat 
melahirkan peserta didik yang aktif dan intelektual. 

PEMBELAJARAN AKTIF, KREATIF, EFEKTIF DAN MENYENANGKAN 

PAKEM dikembangkan dari istilah AJEL (Active JoyfulI and Efective Learning). Untuk 
pertama kali di Indonesia pada tahun 1999 dikenal dengan istilah PEAM (Pembelajaran 
Efektif, Aktif dan Menyenangkan). Narnun seiring dengan perkembangan MBS di 
Indonesia pada tahun 2002 istilah PEAM diganti menjadi PAKEM, yaitu kependekan 
dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan. Aktif dirnaksudkan bahwa 
dalam proses panbelajaran guru harus menciptakan suasana sedernikian rupa sehingga 
siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Peran aktif dari 
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siswa sangat penting dalam rangka pembentukan generasi yang kreatif, yang mampu 
menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Kreatif jugs 
dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga 
memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Menyenangkan adalah suasana belajar- 
mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara pen& 
pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya tinggi. Keadaan aktif dan 
menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidak efektif, sebab 
pemklajaran memiliki se.jliml8h h j - m  p6mbelajiuim yang hams dicap8i. J i b  
pembelajaran hanya aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran 
tersebut tak ubahnya seperti bermain biasa (Sudarajat, 201 0). 

Sifat-sifat aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan adalah bagian dari nilai-nilai 
karakter yang hams dimiliki peserta didik. Nilai-nilai karakter ini harus mampu 
diciptakan oleh seorang guru yang kreatif dan inovatif melalui contoh-contoh dan suri 
tauladan dalam kesehariannya khususnya dalam PRM lserlangsung. Hal ini sesaui 
dengan salah satu prinsip-prinsip pengembangan nilai karakter, bahwa: Nilai-nilai 
Karakter bukan diajarkan tetapi dikembangkan melalui contoh-contoh (Puskur, 2010). 
Guru (digugu dan ditiru) otomatis menjadi teladan. Melihat peran tersebut, sudah 
meiljadi kemutlakan bahwa guru harus memiliki integritas dan personaliti yang baik dan 
benar. Hal ini sangat menclasar, karena tugas guru bukan hanya mengajar (transfer 
knowledge) tetapi juga menanamkan nilai - nilai dasar dari bangun karakter atau akhlak 
anak. 

Pelaksmaan PAKEM akan berlangsmg derlgan baik dan benar jika seorang 
guru memiliki kreatifitas d,m inovatif yang mumpuni terutama dalam mata pelajaran 
yang diberikan. Menurut sudarajat, 2010, Seorang guru dalam melaksanakan PAKEM 
hana memperhatikan hal-ha1 berikut. 

1. Memahami sifat yang dimiliki anak : Pada dasarnya anak memiliki sifat: rasa 
ingin tahu dan berimajinasi. Kedua sifat ini merupakan modal dasar bagi 
berkembangnya sikapherpikir kritis dan kreatif. 

2. Mengenal anak secara perorangan : Peserta didik memiliki latar belakang 
yang dan kempuang yang berbeda-beda. Dalarn PAKEM perbedaan individual 
perlu diperhatikan dan harus tercermin dalarn kegiatan pembelajaran. 

3. Memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar: Peserta 
didik sebagai rnakhluk sosial Perilaku ini dapat dimanfaatkan dalam 
pengorganisasian belajar. Dalam melakukan tugas atau membahas sesuatu, anak 
dapat bekerja berpasangan atau dalam kelompok. 

4. ~engembanghn  kemampuan berpi-kir kritis, kreatif, dan kemampuan 
memecahkan masalah : Pada dasarnya hidup ini adalah memecahkan masalah. 
Hal ini memerlulc kemampuan berpikir kritis dan kreatif. 

5. Mengembangkan ruang kelas sebsgai lingkungan belajar yang menark 
Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajangkan untuk memenuhi ruang kelas Hasil 
peke rjaan yang dipajangkan diharapkan memotivasi siswa untuk beke rja lebih 
baik dan menimbulkan inspirasi bagi siswa lain. 

6. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar :Lingkungan (fisik, 
sosial, atau budaya) merupakan sumber yang sangat kaya untuk M a n  belajar 
anak. Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membl~t  anak 
merasa senang dalarn belajar. 

7. Meiiibeiiikaii umpan balik yaiig baik untiik meiihgkatkai kegiatai 
belajar: Pemberian umpan balik dari guru kepada siswa merupakan salah satu 
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bentuk interaksi antara guru d m  siswa. Umpan balik hendaknya lebih 
mengungkap kekuatcm daripada kelemahan siswa 

8. Membedakan antara aktif fisik dan aktif mental: Banyak guru yang sudah 
merasa puas bila menyaksikan para siswa kelihatan sibuk beke rja dan bergerak. 
Aktif mental lebih diinginkan daripada aktif fisik. Sering bertanya, 
mempertanyakan gagasan orang lain, dan mengungkapkan gagasan merupakan 
tanda- tanda akti f mental. S yarat berkembangnya akti f mental adalah turnbuhnya peras- airt: d i t e ~ - w ~ 8 n ,  aut disepelekan, &hu a.ut 

jika salah. Oleh karena itu, guru he~daknya menghilangkan penyebab rasa takut 
tersebut, baik yang datang dari guru itu sendiri maupun dari temannya. 
Berkembangnya rasa takut sangat bertentangan dengan 'PAKEMenyenangkan.' 

INTEGRASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MENDUKUNG PAKEM 

Karakter adalah watak yang terbentuk dari nilai, moral, dan norma yang mendasari cara 
pandang, berfikir, sikap, dan cara bertindak seseorang serta yang membedakan dirinya 
dari orang lainnya. Karakter men~pakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang 
yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi 
kesulitan dan tantangan. Selain itu dalam UU Sisdiknas Pasal 3 disebutkan, 
"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradabm 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didildmahapeserta didik agar menjadi manusia 
- yang . .. .- Be**w dari be itak.*L1 kep&dg **an Yang Maha ESa, &flak riiulia, Seh&t, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab". 

~emenjak awal kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 Founding 
Fathers Negara kita telah mencanangkan perlunya nation and character building. 
Pembangunan bangsa dan karakter menjadi tujuan dan tugas utama pemerintah dan 
seluruh lapisan masyarakat. Bangsa yang bersatu dan berkarakter akan menjamin 
kernajuan bangsa yang mensejahterakan rakyat dan masyarakat, bangsa dan negara ke 
tingkat yang lebih bermatabat diantara bangsa-bangsa didunia (Prayitno, 201 1). Namun 
belakangan ini pembangunan karakter (character building) justru tampak menurun 
tajam bahkan suram. Gejala-gejala ini dapat terlihat dalam semua b i d e  kehidupan 
manusia tidak terkecuali dunia pend id i i .  Praktik yang menyimpang dari nilaiznilai 
karakter semakin merajalela. Menurut Prof. Thomas Lickona (Cortland University) 
terdapat 10 tanda jaman yang menunjukkan penyirnpangan dalam kehidupan bangsa 
-.- yarig kekeh ant.- bang& --...: 

1. Meningkatnya kekerasan di kalangan remajalmasyarakat; 
2. Penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk/tidak baku; 
3. Pengaruh peer-group (geng) dalam tindak kekerasan, menguat; 
4. Meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba; alkohol dan 

seks bebas; 
5. Semakin kaburnya pedoman moral baik dan b u d ,  
6. Menurunnya etos keja; ,, Seitiakiii elidahnya hornat k=.ada om * g,. 

7 

8. Rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok; 
9. Membudayanya kebohongdetidakjujuran, dan 
10. ~ d a n y a  rasa saling curiga dan kebencian antar sesama. 
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Penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai karakter mulai mengelitik nurani 
pemerintah untuk meluruskan peyimpangan tersebut. Memanfaatkan momentum hari 
Pendidikan Nasional tahun 2010 pemerintah melalui Mendiknas mulai mencanagkan 
program perlunnya pendidikan karakter. Program ini disambut positif dan didukung 
penuh oleh presisen RI Bapak S.B. Yudhoyono dan sekaligus dikukuhkan sebagai 
gerakan Pendidiian karakter pada peringatan hari Pendidikan Nasional di Istana Negara 
pada tanggal 11 Mei 201 1. Pemerintah melalui kemenciiknas membuat desain tentang pendi..&an k&&te denkan cars mengdi S.mki-S-um .rii18i l.*ur kate & 

berbagai sumber, seperti nilai-nilai agama, UUD 45, pancasila, tujuan pendidikan 
nasional, teori pendidikan, psikoiogi dan pengalaman terbaik dari orang-orang sukses. 
Nilai-nilai ini dikemas sedernikan rupa untuk diintegrasikan clan diimplementasikan ke 
dalam satuan pendidikan (sekolah/kampus/lembaga pendidikan), keluarga clan 
masyarakat. Grand desain pendidikan karakter tersebut secara keselurusan dapat terlihat 
pada Garnbar 1. 

Berdasarkan telaah dari berbagai sumber nilai-nilai luhur di atas, Kemendiknas 
yang tertuang dalarn Puskur 2010 mengemukan 18 butir nilai-nilai karakter, antara 
laing: religius, jujur, toleransi, disiplin, keja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 
ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 
bersahabatkomunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, pduli  sosial, 
dan tanggung .jawab. 

UU No. 201M03 Itg 

PROSES PEMBUDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN 

I 

Garnbar 1. Grand Design Pendidikan Karakter 

Puskur (2010: 7) mengemukakan tujuan pendidikan budaya dan karakter 
bangsa adalah: 

1) Mengembangkan potensi kalbulnuranl/afektif peserta didik sebagai manusia dan 
warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa; 

2) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan 
dengan nilaiznilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius; 

YulWfli: Disampaikan pada Seminar Regional Fisika STAIN Batusangkar, 19 September 20 12 



3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai 
penerus bangsa 

4) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, 
kreatif, berwawasan kebangsaan; dan 

5) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar 
yang man ,  jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa 
kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. 

Tujuan pemerintah dalam dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik 
dapat tercapai dan menjadi kebiasaan bag  peserta didik jika guru memiliki nilai-nilai itu 
pada dirinya, karena guru ditiru dan di gugu. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip 
pengembangan nilai karakter. Puskur (20 10: 1 1 -1 3) mengemukakan prinsip-prinsip 
yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya clan karakter bangsa adalah: 

1) Berkelanjutan, mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai 
budaya dan karakter bangsa merupakan suatu proses yang panjang.; 

2) Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, clan budaya sekolah; 
3) Nilai tidak diajarkan tapi dikembmgkan; 
4) Proses pendidikan dilakukan siswa secara aktif dan menyenangkan. 

PERANAN GURU DALAM PEMBELAJARAN KREATIF DAN INOVATIF 

Guru h~ kreaktif d m  inovatif dalarn melakukan pengajaran. Untuk menjadi kreatif 
dan inovarif guru harus memiliki sejumlah kemampuan. Menurut Arend et.al. 2001, 
kemampuan yang harus dimikili oleh guru antara lain adalah: 1 ) memiliki pemahaman 
yang baik tentang kerja baik fisik maupun sosial, 2) merniliki rasa dan kemampuan 
mengumpulkan dan menganalisis data, 3) memiliki kemampuan membantu pemahaman 
peserta didik, 4) merniliki kemampuan mempercepat kreativitas sejati peserta didik, dan 
5) memiliki kemampuan kerja sarna dengan orang lain. Kemampuan guru hams di 
perbaiki dan ditingkat setiap saat. Oleh sebab itu para pendidik diharapkan belajar 
sepanjang hayat (lve long education) seirarna dengan pengetahaun yang mereka 
perlukan untuk mendukung perkejaannya serta menghadapi tantangan dan karnajuan 
&.s dan teknologi. Para guru diharapka? menjadi masyarakat yang merniliki 
pengetahuan yang luas dan pemahaman yang mendalarn (Santyasa, 2007). Dengan 
pengetahan luas dan pemahaman yang tinggi guru akan bertindak atas dasar berpikir 
yang mendalam, bertindak independen dan kolaboratif satu sarna lain, dan siap 
--- menyuiiibaiqjk* -j%Ri'mBaiigmi-pertimbaga kritis. 

Menurut Santyasa: 2007, Selain sebagai fasilitator, secara lebih spesifik peranan 
guru dalarn pembelajaran adalah sebagai expert learners, sebagai manager, dan sebagai 
mediator. Sebagai expert learners, guru diharapkan memiliki pemahaman mendalam 
tentang materi pembelajaran, menyediakan waktu yang cukup untuk peserta didik, 
menyediakan masalah clan alternatif solusi, memonitor proses belajar dan pembelajaran, 
merubah strategi ketika peserta didik sulit mencapai tujuan, berusaha mencapai tujuan 
kognitif, metalcognitif, afektif, d m  psikomotor peserta didik.Sebagai manager, guru 
berkewajiban memonitor hasil belajar para peserta didik dan masalah-masalah yang 
dihadapi mereka, memonitor disiplin kelas dan hubungan interpersonal, dan memonitor 
ketepatan penggunaan waktu dalam menyelesaikan tugas. Dalam ha1 ini, guru berperan 
sebagai expert teacher yang memberi keputusan mengenai isi, menseleksi proses-proses 
kognitif mtuk mengaktifkan pengetahuan awal dan pengelompokan peserta didik. 
Sebagai mediator, guru memandu mengetengahi antar peserta didlk, membantu para 
@semi didik meniforriiulasikan Fftanyaan atau mengkonstruksi representasi visual dari 
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suatu masalah, memandu para peserta didik mengembangkan sikap positif terhadap 
belajar, pernusatan perhatian, mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan awal, clan 
menjelaskan bagaimana mengaitkan gagasan-gagasan para peserta didik, pemodelan 
proses berpikir dengan menunjukkan kepada peserta didik ikut berpikir kritis. 

MODEL-MODEL PEMBELAJARAN UNTUK MENJADI GURU KREATIF 
DAN INOVATIF 

Menurut Joyce & Weil 1980, model pembelajaran adalah : kerangka konseptual yang 
digunakan sebagai pedoman dalammelakukan pembelajaran. Dewan dernikian, model 
pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedw yang 
sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar 
(Santyasa, I.W. 2007). Berikut beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan 
dalam rangka menj adi guru kreatif dan inovatif: 

Mii;del Pembelfijijw*& Leamiiig qCle 

Model pembelajaran LC pertama kali diperkenalkan oleh Robert Karplus. Learning 
Cycle merupakan rangkaian dari tahap-tahap kegiatan (fase) yang diorganisasi 
s d e d a n  rupa sehingga peserta didik dapa! menguasai kompetensi-kompetensi yang 
hams dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif (Wena, 2008: 170). 
Model LC ini awalnya hanya 3 fase dan 5 fase (Netti. 201 1). Saat ini model LC sudah 
berkembang menjadi 7E (Gustia, 2012). Gambar 2. Menunjukkan urutan kegiatan 
Learning Cycle 7E. 

P I 

Gambar 2; Skema Fase Leming Cycle 7E (Sumber: htt~:l/anvablackheart.wordpress.com) 

Ketujuh fase tersebut sebagai berikut: 
1) Fase elicit, dimaksudkan untuk mengidentifikasi pengetahuan awal peserta 

didik, memastikan apakah peserta didik sudah mengetahui pelajaran yang 
akan dipelajari. 

2) Fase engage dimaksudkan untuk menarik perhatian atau membanglutkan 
minat dan motivasi peserta d i d i  terhadap konsep yang akan diajarkan 
dengan mengajukan pertanyaan, bercerita, memberikan demonstrasi, atau 
dengan menwijukkan suatu objek, gaiiibar atau Video. 

3) Fase explore pada siklus belajar memberikan kesempatan bagi peserta didik 
untuk memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung yang 
berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari, dimana peserta didik 
mengobervasi, mengisolasi variable, merencanakan penyelidikan, 
menginterpretasikan hasil dan mengembangkan hipotesa clan mengorganisir 
kesimpulan dari bahan-bahan pembelajaran yang telah disediakan 
sebelumnya. 
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4) Fase explain, peserta didik memberikan penjelasan tentang konsep, 
memperkenalkan konsep-konsep, istilah dan meringkas hasil yang diperoleh 
pada fase explorasi. 

5) Fase elaborate, peserta didik diberikan kesempatan untuk menerapkan 
pengetahuan yang baru mereka t e m h  pada permasalahan--permasalahan 
yang berkaitan dengan contoh da;i pelajaran yang dipelajari. Misalnya 
memberikan latihan soal-soal dengan tingkat analisa yang lebih dalam pada 
pesefta didik. 

6) Fase evaluate, rnerupakan siklus lanjutan untuk rnengevaluasi pengetahuan 
peserta didik. Dengan menggunakan penilaian formatif untuk melihat 
perkembangan peserta didik, perkembangan yang diinginkan dalam 
pemahaman peserta didik tentang konsep-konsep, prinsip dan kemampuan 
menerapkan konsep tersebut. 

7) Fase terakhir yaitu fase extend adalah fase dimana peserta didik didorong 
untuk rnenghubungkan dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang 
mereka pelajari dengan kehidupan sehari-hari. (Eisenkrafi : 57-59) 

2. Model Inquiri Terbimbing 

Pernbelajaran Inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada 
proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban 
yang sudah pasti dari suatu masalah yang dipertanyakan (Sanjaya, 2006: 196). Ada 
beberapa ciri pembelajaran lnkuiri yaitu: 1) menempatkan peserta didik sebagai subjek 
belajar, 2) menempatkan guru sebagai fasilitator, 3) mengembangkan kemampuan 
ki@kir secafa sistematis, logis dm kritis atau mengemBaiigkm k e m m p m  intelektual 
sebagai bagian dari proses mental. 

Menurut Sanjaya (2006: 201), Langkah-langkah pembelajaran Inkuiri adalah 
sebagai beri-ht: 1) orientasi. ~ a d a  iangkah ini guru mengkondisikan peserta did& untuk 

' siap melaksanakan proses pembelajaran, 2) memuskan masalah. 1,angkah ini 
membawa peserta didik pada persoalan yang mengandung teka - teki dan peserta did& 
didorong utnuk rnencari jawaban yang tepat, 3) memuskan hipotesis. Hipotesis 
merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang sedang dikaji, 4) mengumpulkan 
data, 5) menganalisis data dan menyajikan data hasil pengamatan dalam tulisan, 
garnbar, laporan, bagan, tabel dan karya lainnya, dan 0) m e n d  kesimpulan clan 
mengkomunikasikan hasil karya. 

3. Model Problem-Based Instruction 
Problem-based instruction adalah model pembelajaran yang berlandaskan paham 
konstruktivistik yang mengakomodasi keterlibatan peserta didik dalam belajar dan 
pemecahan masalah otentik (Arends et al., 2001). Dalam pernrolehan informasi dan 
pengembangan pemahaman tentang topik-topik, peserta didik belajar bagaimana 
mengkonstruksi kerangka masalalh, mengorganisasikan dan menginvestigasi masalah, 
mengumpulkan dan menganalisis data, inenyusun fakta, mengkonstsuksi argumentasi 
mengenai pemecahan masalah, bekerja secara individual atau kolaborasi dalam 
pemecahan masalah. 

Model problem-based instruction merniliki lima langkah pembelajaran (Arend et 
al., 2001), yaitu: (1) guru mendefisikan atau mempresentasikan masalah atau isu yang 
berkaitan (masalah bisa untuk satu unit pelajaran atau lebih, bisa untuk pertemuan satu, 
dua, atau tiga minggu, bisa berasal dari hasil seleksi guru atau dari eksplorasi peserta 
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didik), (2) guru membantu peserta didik mengklarifikasi masalah dan menentukan 
bagaimana masalah itu diinvestigasi (investigasi melibatkan sumber-sumber belajar, 
informasi, dan data yang variatif, melakukan surve clan pengukuran), (3) guru 
membantu peserta didik menciptakan makna terkait dengan hasil pemecahan masalah 
yang akan dilaporkan (bagaimana mereka memecahkan masalah dan apa rasionalnya), 
(4) pengorganisasian laporan (makalah, laporan lisan, model, program komputer, dan 
lain-lain), dan (5) presentasi (dalam kelas melibatkan semua peserta didik, guru, bila wrG meliballtati ad*sktoi d8n angg6k riiasy&at). 

4. Model Group Investigasion 
Model .group-investigation memiliki enarn langkah pernbelajaran (Slavin, 1 995), yaitu: 
(1) grouping (menetapkan jurnlah anggota kelompok, menentukan surnber, memilih 
topik, merumuskan pennasalahan), (2) planning (menetapkan apa yang akan dipelajari, 
bagaimana mempelajari, siapa rnelakukrtn apa, apa tujuannya), (3) investi'@on (saling 
tukar informasi dan ide, berdiskusi, klarifikasi, mengumpulkan inforrnasi, menganalisis 
data, membuat inferensi), (4) organizing (anggota kelompok menulis laporan, 
...emc.*dri pfese*tasi apdian, pneiituan priyaji, iiioderatoi, d* fiotulis), ( 5 )  
presenting (salah satu kelompok menyajikan, kelompok lain mengamati, mengevaluasi, 
mengklariiikasi, mengajukan pertanyaan atau tanggapan), dan (6) evaluating (masing- 
mashg peserta didik m i l a k h  koreksi terhadap laporan mashg-mashg b e k - k a n  
hasil diskusi kelas, peserta didik dan guru berkolaborasi mengevaluasi pembelajaran 
yang dilakukan, melakukan penilaian hasil belajar yang difokuskan pada pencapaian 
pemahaman. 

5. Model pernbelajaran aktif tire bowling Kampus 
Menurut Silbeman (2006:261) strategi bowling kampus memiliki langkah 
sebagai berikut: 

1) Peserta didik menjadi beberapa tim beranggotakan tiga atau empat orang, 
masing kelompok di beri nama. 

2) Peserta didii sebuah kartu indeks. Peserta didik akan mengacungkan kartu 
mereka untuk menunjukkan bahwa mereka ingin mendapatkan kesempatan 
menjawab pertanyaan. Format permainannya sama seperti lempar koin: Tiap 
kali Anda mengajukan sebuah pertanyaan, anggota tirn boleh menunjdckan 
keinginannya untuk menj awab. 

3) Guru menjelaskan ahlran permainan, seperti berikut. 
a. Untuk menjawab sebuah pertanyaan, acungkan kartu indeks kalian. 
b. Kalian dapat mengacungkan kartu indeks sebelum sebuah pertanyaan 

selesai dibacakan, jika kalian rnerasa sudah tahu jawabannya. Segera 
lakukan interupsi, kemudian guru akan menghentikan pembacaan pem-ym. 

c. Tim menilai satu angka untuk tiap jawaban yang benar. 
d. Ketika seorang peserta didik memberikan jawaban yang salah, tim lain 

bisa mengambilalih untuk menjawab. (Mereka dapat mendengarkan seluruh 
pertanyaan jika tim lain menginterupsi pembacaan pertanyaan. 

e. Setelah semua pertanyaan diajukan, jumlahkan skornya dan umurnkan 
pemenangnya. 

f. Berdasarkan jawaban permainan, tinjaulah materi yang belum jelas atau 
yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. 
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Guru adalah faktor utama yang amat penting dan menentukan keberhasilan pendidikan. 
Guru dapat meningkatkan kreatifitas dan inovanasinya dengan cara menguasai beberapa 
model-model pembelajaran dan memiliki sejumlah kemarnpuan, antara lain merniliki 
kernampuan membantu pemahaman peserta didik clan mempercepat ahifitas dan 
kreativitas sejati peserta didik. Sikap aktif dan kreatifitas peserta didik sangat penting 
dalam rangka pembentukan generasi yang kreatif dan intelektual, yang mampu 
menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain, sehingga dapat 
melahirkan peserta didik yang mampu bersaing pada tingkat lokal, nasional maupun 
global. Salah satu cara untuk meningkatkan ini adalah dengan Pembelajaran Aktif, 
Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM). Sifat-sifat aktif, kreatif, efektif clan 
menyenangkan adalah bagian dari nilai-nil$ karakter yang hams dirniliki peserta didik. 
Guru sebagai ujung tombak pendidikan hams mampu memberikan contohcontoh dan 
suritauladan di hadapan peserta didik. Guru dapat mecontohkan nilai-nilai karakter 
aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan melalui proses belajar mengajar. 
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