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RANCANGAN PEMBELAJARAN SATU SEMESTER 

Bahan Kajian : Strategi Pembelajaran 

Kode : GSD 

Program Studi : PGSD 

Fakultas : F P  

Dosen : Ti Mata Kuliah 

sks : 3 

Learning Outcame ( capaian Pembelajaran) Mata Kuliah terkait KKNI 

Perkuliahan ini membahas tentang hakeket belajar, strategi pembelajaran, 
karakteristik pembelajaran di sekolah Dasar, model pembelajaran, model 
pembelaj aran Inovati f, pengertian metode mengajar kri teria pemilihan dan 
penggunaan metode mengajar, media pembelajaran, dapat mernilh 
keterarnpilan mengajar, clan pengelolaan kelas rangkap dalam proses 
pembelajaran. 

Soft skillskarakter: Kerjasama, tanggungjawab, disiplin, kreatifitas, sopan 
santun, kej uj wan 
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Mahasiswa marnpu 
menjelaskan Hakekat 
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pembelajarau,prinsip 
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masalah masalah 
dalam pembelajaran 
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.Mahasiswamampu 
menjelaskan 
pengdan Strategi 
pembelajaran, 
m e m m  
model,pendhtan, 
metode dan teknik 
dalarn pembeiajaran 

Mahariswa mampu 
me njelaskan 
kiuakteristi dan tahap 
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menjelaskan 
pengertian model 
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siswa SDSD 
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model -model 
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SATUAN ACARA PEMBELAJARAN 

(SAP) 

Bahan Kajian : Strategi Pernbelajaran 

Kode : GSD 

Jurusan : PGSD 

Pertemuan ke : 1 

Dosen : Tim Mata Kulial: 

sks : 3 

Learning Outcomes (Capaian Pernbelajaran) Mata Kul iah terkait KKNl 

Marnpu rnernaharni dan menjelaskan hakekat belajar dan hakekat pembelajaran 

prinsip belajar rnenjelaskan motivasi belajar dan masalah-masalah dalam belajar 

dan pernbelajaran 

I 

Materi: 

1 .  Pengertian bela-jar dan pembelajaran rncnurut beherapa ahli 

2. Prinsip belajar 

3. Motivasi belajar 

4. Masalah-masalah dalam belajar dan pernbelajaran 

Kegiatan Pernbelajaran: 

1 Tahap I Kegiatan Dosen 

Kegiatan 

Pendahuluan 1. Mernperkenalkan diri, tt 
I I rnemberi =lam 

2. Mengkondisikan pisik 

kelas untuk belajar 

3. Menjelaskan learning 

outcomes 

4. Menjelaskan materi 

I ( yang akan diberikan dan 

r i  
Penilaian 

.darn 

2. Mencatat 

penjelasan yang 

di berikan 

3. Memperhatikan 

1 I .  Memperhatikan 

dan rnenjawab 

Lisan In focus 
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Penyajian 

sistem penilaian 

5. Memotivasi karakter 

. Meminta pendapat 

mahasiswa tentang 

hakekat belajar dan 

pembelajaran 

. Memberikan 

reinforcement atas 

jawaban rnahasiswa 

. Memandu rnahasiswa 

menjelaskan prinsip 

prinsip pembelajaran 

. Meminta pendapat 

mahasiswa tentang 

konsep dan prinsip 

pem belajaran 

. hlengarahkan pendapat 

mahasiswa sesuai 

rnateri 

. Menjelaskan tentang 

motivasi belajar 

. Membimbing 

mahasiswa men-jelaskan 

tentang masalah 

rnasalah belajar 

. Memberikan 

kesempatan kepada 

mahasiswa untuk 

bertanya tentang rl:.iter-i 

yang telah dibahas 

I. Menjawab dan 

menyimpulkan jawahan 

mahasiswa 
-. -- 

cakupan materi 

4. Menanyakan 

rnateri yang 

belum dipahami 

5. Bertingkah laku 

bai k 
-- 

1. Mengajukan 

pendapat tentang 

haki kat belajar 

dan pembelajaran 

2. Menerima 

reinforcement 

3 .  Mernperhatikan 

dan mencatat 

penjelasan yang 

di beri kan 

4. Mengcmukakan 

pendapat tentang 

konsep dan 

prinsip 

'pcmklajaran 

5. Mernperhatikan 

dan mcncatat 

6. Mernperhatikan 

dan penjelasan 

yang di beri kan 

7. Mernperhatikan 

d m  tcrmotivasi 

untuk men- 

jelaskan tentang 

materi rnasalah 

belajar 

8. Mengljukan 



- I I 

1 2. Menugskan mahasiswa 1 2. Mernpehatikan 

mahasiswa tentang 

materi yang telah 

dibahas 

( membuat referensi I mencatatmateri 

1. Menyirnpulkan Penutup 

makri yang sudah 

dijelaskan dosen. 

I rnateri yang akan I y ang ditugaskan 

I .  Menyimpulkan bersama 

I dibahas pada pertemuan / pada pertemuan 

I beri kutnya I berikutnya 

Lisan 

Rubrik Penilaian 

Sikap 



Kinerja Diskusi 

Diskusi L 

I 

Ketepatan makalah 

Media premtasi (power point, chart, dll.) I 
Rancangan media presentasi I 
Ketepatan materi 

Etika presentasi 

Kebenaran jawahan 

Eti ka krdiskusi 

Skor 
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SATUAN ACARA PEMBELAJARAN 

( S A P )  

Nama Bahan Kajian : Strategi Pernbelajaran 

Kode : GSD 

Jurusan : PGSD 

sks : 3  

Pertemuan ke- : 2 

Dosen : Tim Mata Kuliah 

Learning Outcomes (Capaian Pembelajaran) Mata Kuliah terkait KKNI : 

I Menjelaskan Pengertian strategi pembelajamn, dan dapat rnenentukan beda 1 
I model, pendehtan, strategi, metode dan teknik pembelajaran 

Materi: 

1. Pengertian strategi pembelajaran 

2. Perbedaan model, pendekatan. strategi, metode, dan teknik pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran: 

Kegiatan 

I memberi salam 

12. Mengkondisikan kelas untuk 

belajar 

3.  Menjelaskan learning 

I outcomes 

1 4. Menjelaskan rnateri yang 

akan diberikan dan sistem 

penilaian 

15. Memotivasi karaktw 

Penyajian 1. Meminta pendapat I 
-. 

I .  Memperhatikan dan 

menjawab salam 

2. Siap untik mengikuti 

perkuliahan 

3. Mencatat penjelasan 

Kegiatan Mahasiswa 

mahasiswa tentang strategi 

dosen 

4. Mernperhatikan dan 

Teknik 

mencatat cakupan materi 

5.  Bertingkah laku yang baik 

Penilaian 

Lisan 

Sikap 

1 .Mengajukan pendapat I Lisan 

tentang strategi 1 Tulisan 

bledia 

In focus 

In focus 



pembelajaran 

2. Memberikan reinforcement 

atas jawaban mahasiswa 

3. Memandu mahasiswa 

berpendapat ttg pengertian 

stmkgi pembelajaran dan 

perbedaan model, 

pendekatan, strategi, rnetode 

dan teknik 

4. Meminta pendapat 

mahasiswa tentang rnateri 

y ang di bahas 

5 .  Menyimpulkan pendapat 

rnahasiswa 

6. Menjelaskan tentang Strategi 

pembelajaran 

7. Mernandu rnahasiswa dalam 

berdiskusi untuk mernbeda- 

kan rnodel,pendekatan, 

metode dan teknik dalam 

pem belajaran 

8. Memberi kan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk 

bertanya tentang materi yang 

telah dibahas 

9. Merefleksi materi yang telah 

1.  Menyimpulkan bersama 

mahasiswa tentang materi 

yang telah disampaikan 

2.Menugaskan mahasiswa 

untuk membaca dan membuat 

referensi materi yang akan 

dibahas pada pertemuan 

berikumya 

2.Menerima reinforcement 

3.Berpendapat 

memperhatikan dan 

rnencatat penjelasan yang 

diberikan 

4.Mengemukakan pendapat 

tentang materi yang 

dibahas 

5. Memperhatikan dan 

mencatat 

6.Memperhatikan dan men- 

mtat penjelasan yang 

di berikan 

7. Memperhatikan dan 

mencatat penjelasan yang 

diberikan 

8. Menanggapi pertanyaan 

dosen 

9. Mengajukan pertanyaan 

dan memaharni materi yang 

telah dibahas 

1. Memperhatikan, 

nenyimpulkan, dan 

rnencatat ringkasan rnateri 

2. Memperhatikan dan 

mencatat materi yang 

ditupskan pada pertemuan 

berilnitnya 

Sikap 

I.isan 

Tulisan 



Rubrik Penilaian 

Sikap 

DnRar Pustaka 

Dimyati dan Mudjiono. (2006). Teori I3elgjar d;in Pernbelajaran. Jakarta: 

Depdikbud berkerjasama dengan Rincka 
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Sircgar, Eveline dan Nara, Ilartini. (2007). Teori Bela.jar dan Pen~hel:i.jaran. 

Jakarta: Universitas Negeri Jakarta 
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Media presentxi (power point. chart, dll.) 
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SATUAN ACAKA f ' E M B E I . A J A K A N  

( S A P ,  

Bahan Kajian : Strategi Pembela.janri 

SKS : 3 

Kode : GSD 

Program Studi : PGSD 

Pertemuan ke- : 3 

Dosen : Tim Mata Kuliah 

Learning Outcomes (Capaian Pembela.jaran) Mata Kuliah terkait KKNI  : 

- - - - - - -- - - - - -. - - - - 

~ ~ a p a t l a s k a n  karakteristik dan tahvp perkcrnhongon s is~va SD 
- -1 

Karakter Kritis L I - 
Materi: I .  Karakteristik siswa SD 

2. Tahap-tahap perkembanyan 

Kegiatan Pembelajaran. 
- ~- 

hlcdia 

- - - - - - -- - 
In I i ~ . u s  

- -- 
In li)cus 

- --- 

Tahap 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Penyajian 

I 

i 
I 

-- -. 

1 eknik 

I'enilaian 
- -- - - - 
I .isan 

I,is;~n 

Sikap 

. - -..~ 

Kegiatan Dosen Kcgiatnn Mahusistr-a 

-- -. - - -. 
I .  Memperkenalkan diri. I .  Mcrnperhatikan 

rnernberi salam 2. Mencat~rt pcnjclasan ?an? 

2. Menjelaskan learning - f , dibcrikan 

outcomes 13. Mernpcrhatikan dan 
i 

3. Menjelaskan rnatcri yang mencatat cakupm matcri 

akan diberikan i 
1. Mernotivasi karakter 

I .  Meminta pendapat 

rnahasiswa tentang 

karakteristik dan tahap 

perkernbangan siswa SKI 

2. Mernberikan reinforcement 
- 

1. Mengajukarl pendapat 

tentang karaktcristik &n 

tahap pcrkernhangun sisw:~ 

SD 

2. Menenma reinforcemcr~r 
~ 



-. 

ntas j a w a h n  rnahasiswa 

3. Mernandu rnahasisw:~ 

berdiskusi karakteristik dan 

tahap perkernbangan siswa 

S D 

4. Merninta pendapat 

rnahasiswa tentlng 

karakteristik siswa SD 

5. Menyirnpulkan pendupat 

rnahasiswa 

5. Menjelaskan tentang tahap 

perkembanpan siswa SD 

7. Menjelaskan tentang rnateri 

dan rnernberikan contoh 

tahap pcrkernbangan siswa 

S D 

G. Mernbcrikan kescrnpatan 

kepada rnahasiswa untuk 

bertanya tcntang rnateri yan< 

telah dibahas 

9. Menjawab dan 

rnenyirnpulkan jawaban 

rnahasiswa 

I .  Mcnyirnpulkan bersama 

rnahasiswa tentsng rnatcri 

yang tehh disarnpaiksn 

2. Menugaskan mahasis~vn 

untuk niernbaca dan 

membuat refercnsi rnateri 

yang akan dibahas psda 

7. Rcrtliskusi rnemperhntikan 

Jan mancatat penjelawn 

yang d ik r ikan  

1. hlcngcmukakan pendapat 

tcnhn,: karakteristik siswa 

SD 

15. blernpcrhatikan dan 

mencatat 

h. Mernperhatikan dan 

niencalat penje1a.w ynng 

diberikan 

7. Mernperhatikan dan 

mencatat penjelasan yang 

diberikan 

8 .  Mvieng:!jukan pcrtanyaan 

0.  hlernprhatikrtn dan 

rnenc:~lr~l 

I .  Mernpcrhatikan dan 

rnentherikan sirnpulan 

maten 

7. Mernrcrhatiban dan 

mencak?t rnateri yang 

ditugaskan pada pertcrnuan 

pertemuan berikutnya I hcrikutnya 
.- - - - -- -. - - .. - - . -- - - - - - 



Rubrik Penilaian 

Sikap 

Indikator Sikap 

.- [ ~ ~ { - ~ # ~ ~ ~ ~ ~  Nilai 

2 . Total 
. - ; ;? .GI  :z c z  a 

&. a, >: .z K 2 , s  .: ' " a, 0 - ! ! -  IL 2 - 2  2 2 
- - - - - - - - . . . - - -. 

- - - - -- - -. 
- - --. - t -. - - -- -. 

- .. - _. .- -- J . - i - 
- -i- - 

- - -- - 

D a h r  Pustaka 

Dimyati dan Mudjiono. (2006). I'eori lklajar dan Pemhelajar;in. Jakarta: 

Depdikbud herkerjasama dengan Kineka 

Siregar. Eveline dan Nara, I lartini. (2007). I'eori Relajar tian I'cmhelqiann. 

Jakarta: Universitas Negeri Jakarta 



SATUAN A C A W  Pk:;MBELr-\JARAN 

(SAP) 

Nama Bahan Kajian : Strategi ?ernbeiajar:m 

Kode : GSD 

Jurusan : PGSD 

Pertemuan ke- : 4 

Dosen : Tim Mata Kulidl 

sks : 3 - 

Learning Outcomes (Capaian Pembelajaran) Mata Kuliah terkait KKNI : 

Mampu rnenjelaskan pengertian dari rumpun model pembelaiaran serta dapat 

menerapkan model-model pembelajaran di ST) 

Karakter kri tis 
- -. . 

Materi: 

1. Pengertian model pernbelajaran 

2. Modcl-model pcmbelajaran 

Kegiatan Pembelajaran: 

Kegiatan 

Pendahulua I--- 
~ - 

Kegiatan Dosen 

rnemberi salarn 

2 Menjelaskan learning 

outcomes 

3. Menjelaskan materi van? 

akan diberikan dan sistern 

penilaian 

4. Memotivaci karakter 

2. Mencatat pt.njel:lsan yang 

I diberikan 

13. Memperhatikan dan 

mencatat cakup-m materi 

4. Rer t in~kah  laku baik 

'l'eknik Media 

Penilnian 

Lisan 



Penyajian 
--- 

Merninta pendapat 

mahasiswa tentang 

Pengcrtian model 

pernbelajaran 

Memberikarl reinfircement 

atas jawaban rnahasiswa 

Menjclaskan mtdcl model 

pernbelajaran 

Mcminta pendapat 

mahasiswa (entang model 

pernbelajaran 

Menyirnpulkan pendapat 

mahasiswa 

Men.jela7kan rumpun model 

pembela.jaran 

Menjelaskan tentang Jenis- 

Jenis sctiap rumpun rno3cl 

pembelajarsn 

Mernbcrikan kcser '1 p atan 

kepada rn;~hasiswa untuk 

hcrtanya tcntarig rnilreri yang 

telah d i b a h a  

Men.jawah dan 

mcnyirnpulkan jawahan 

rnnhasis\va 

Menyimpulkan bersama 

rnahasiswa tentang rnateri 

yang telah disarnpaiknn 

Menugaskan mahasiswa 

untuk rncninaca dan 

mcrnbuat refcremi rnateri 

yang akan dihahas puda 

pertemuan berikutnya 
-. .- 

Mengajukan pendapat 

tentang Prosedur alih media 

dan standard penamam file 

Menerima reinforcement 

Memperhatikan dan 

mencatat penjelasan yang 

diberi kan 

Mengemukakan pendapar 

model-model pernbelajaran 

Mernperhatikan dan 

mencatat 

Mernperhatikan dan 

rnencatat penjelasan yang 

diberi kan 

Memperhatikan dan 

rnencntat penjelasan yang 

di beri kan 

Menga-jukan pertan) aan 

Mempcrhati kan dan 

mencatat 

-- -- 

Memperhatikan dan 

rnenyirnpulkan materi yang 

telah (libaha5 

Mernperhatikan dan 

mencatat rnateri yang 

ditugaskan pada pertcmusn 

txrikutnya 
- - - -- 

12 

In focus 



Rubrik Penilaian 

Sikap 

Kincria Diskusi 

-. -. -. . - 

f-asc I:lcsLrip.;i 

Kctcpatan m;~l;alah 
I l'crsia[~;~n - -  . ~ -.... . - .-. .. 

blcdia prescntasi ( r ~ n v c r  p i n t ,  chart, dll.) 
- -- 

I<:lncangan mcdia prc.scnta:;i 

2 P rcse r i~s i  Ketcpatan rnateri 
-. - - - - . . . . . . - - 
IJtika pr rsc r~us i  

- --- -- ~ 

Ketxnarrin ,;a\\ ab:irl 
3 Diskusi 

. - - - - -. . -. . - - . - 

Daftar Pustaka 
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SATUAN ACARA PEMBELAJARAN 

( S A P )  

Nama Bahan Kajian : Strategi Pernhelajaran 

Kode : GSD 

Jurusan : PGSD 

Pertemuan ke- : J 

Dosen : Tim Mata Kuliah 

sks : 3 

Learning Outcomes (Capaian Pembelajaran) Mata Kuliah terkait KKNl : 

-- A 

Menjelaskan pengertian pembeiajaran Inovatif dan model-model 

pembelajaran Inovatif di sekolah dasar 

Materi: 

I .  Pengcrtian pembelajaran lnovatif 

2. Moctel-model pernbelajaran Inovatil' 

Kegiatan I'ctnbelajaran: 

l'ahap 

rncmhcri salarn I 

Kegintan Dosen 

3. Menjelaskan learning 2. Mencatat penjelasan yang 

Kegiatan Mahasis~va 

outcomes I diberikan 

-- 
I .  Mcrnperkenalkan diri, 

3 .  Mcnjelaskan rnateri yang 3. Memperhatikan dan I 
rk rn  d ibc r ibn  &n sistem I mencatat wkupan rnateri 

pcnilaian 1 4, Berprilaku baik 

I'aknik 1 Medi~i 

I'enilaian - F G  Lisan 



Pcny ajian 

Penutup 

. Merninta yxtndapat 

rnahasiswa tentang 

pengertian pern helajaran 

lnovatif 

:. Mernberikan rzinforcenlent 

atas jawaban mahasisw;~ 

!. Menjelaskan pcngcnian 

model lnovatif 

.. Mcrninta pendap~ t  

rnahasiswa tentang nitdcl 

Inovatif 

;. Mcnyirnpulkan pendapat 

mahasiswa 

1. Menjelaskan tentang rntdel 

pernbelajaran lnovatif di S D  

'. Menjelaskan tentany .lcnis- 

Jcnis model Inovatifdi SI) 

I. Mcrnberikan kescrnlutan 

kcpada rnahasiswn untuk 

bertanya tcnhng rn:lrcri yang 

telah dihahas 

9. Menjawah clan 

rncnyirnpulkan jawahan 

rn:thasisw;t 

-- 
I .  Mcnyirnpulkan bcrslrna 

rnahasiswa tcntang malcri 

yang telah di:;arnpaikan 

2. Menugaskarl rnallasiswa 

untuk rnernhaca dan 

rncrnbuat rcfcrcnsi matcri 

y ;~np akan dillahas pacl;~ 

-- -- 
I .  Menga.jukan pendqur 

tenking pembela.iar.tn 

Inovatif 

1.  Mernperhatikan clarr 

mencatat perljclastn yang 

di berikan 

1. Mengcrnukakan penliap:tt 

model lnovatif 

F. blenlpcrhatikan c l : l r ~  

mencatat 

5 .  Mernpcrhatikan dan 

rnencaht pcr~.jclasan yang 

diberikan 

7. Mcrnperhatikan cl:lrt 

rnencntat pen-jelamn y:mp 

diherikan 

8 .  hlcngajukari pcrtiinyaari 

0. tvlelnpcrhatikan Jan 

rnenc:~!at 

. -- 

I .  Mernpcrhatikan clan 

rnemkrikan simpul~tn 

rnutrri yang telah di hahus 

2. blcrnpcrhatikan clan 

[.ism 

Sikap 

16 

- -- 
In f i cus  

-- 

-. 



Rubrik Penilaian 

Fase 

Persiapan ~- -- - 

point. c h a t  dl.) 
I I -. -- - - - 

Rancangari media presentasi 

I 1 

Kebenaran jawaban 
Diskusi 

I 1 Etika berdiskusi I 

- - . - - 
Skor 1 

Daftar Pustaka 

Dick, Walter dan Reiser, Robert A. 1989. Planning effective in\truction. Boston: 
Allyn and Bacon. 
Gagne, Robert M, dan Briggs. Leslie J .  1979. Principles of inc~ructional design. 
New York: Holt, Rinehart and Winston. 
Gagne, Robert M. dan Driscnll. Marcy P. 1988. Essentials of learning for 

instruction. Englewood Cliffs. NJ.: Prentice-Hall, Inc. 



SATUAN ACARA PEMDELAJARAN 

(SAP) 

Nama Bahan Kajian : Strategi Pernbelajaran 

Kode : GSD 

Jun~san  : PCiSD 

Pertemuan ke- : 6-7 

Dosen : Tim Mata Kuliah 

sks : 3  

Learning Outcomes (Capaian Pembelajaran) Mata Kuliah terkait KKNI : 

I Menjelaskan pengertian rnetode pen~helaiaran, jenis metode pernbelajaran serta I 1 menjelaskan fungsi peranan metode pernbelajaran, di SD 
-- 

Materi: 

1 .  Pengertian metode pembela.jaran 

2. Jenis rnetode pernbelajaran 

3. Fungsi dan peranan rnetode pernhcl:!iaran 

Kegiatan Pernbelajaran: 

7'ahnp Kegiatan 

Pendahuluan 

Kegiatan Dosen 

- - 
I .  Mcrnpcrkenalkan diri. 

rnernberi salarn 

2. Men-jela~kan learning 

outcomes 

3. Mcnjelaskan rnateri 

yang akan dibcrikan d:in 

sistenl penilaian 

4. Meniotivasi karakler 

Kcgiatan Mahasiswa I Teknik 1 Mcdiu I 
- -- 

I Mcrnpcrhatikan 

7. Mencatat penjelasan l a n g  

dibcrikan 

3 .  Men~perhatikan dan 

mencatat cakupan rnateri 

3. Bemri laku baik 

In 

focus 



6. Men-jelaskan tcntang 

fungsi nictodz 

pcrnhela.jararl 

7. Menjelaskan timtan:; 

peranan nlelodc 

pcmbclqj~ran 

Penyajian 

8. Mcrnkrikan 

kcsernpatan kcpatl;~ 

rnahasiswa unt~rk 

hcrtrtnya tentang rnxcri 

yang telah dihuhas 

0. I\.len.ja\vab d:~n 

rnenyirnpulkan j a \ r ab ,~ r~  

rnahasiswa 

I .  Meminta ptndap;ir 

rnahasiswa blcminr;~ 

pendapat rnah=isw;~ 

tentang pcngertian 

r n e t d e  ixrnlwlajaran 

2. Mernberikan 

reintnrcerncrit 2u.s 

jawaban rnahasiswa 

3.  Menjelaskan pcngcr~i;ln 

rnctode pcrnhelujaran 

4. tentang jcnis rnctotlc 

pembelr?jarar~ 

5. Menyirnpulkan 

pcndapat rnahasiswa 

bersarna rnahasiswa 

tentang rnateri yang 

tclah disarnpaikan 

2. Menugaskan 
. - - -. - - - - -. - 

- 

Penutup 

I .  Mengajukan pcnilap:~t 

tcnung prngcrtian 

rnetode pernbelajaran 

- - - - . -. - - 

I .  Menyirnpulkan 

7. Mcnerirna reinforcerncnt 

i Mcmperhati kan J;ln 

nlcncatat penjelasan j ang 

d ik r ikan  

4 Mcrlgcmukakan p r ~ d ~ p a t  

tentang jeni.; rncrodc 

pem belajaran 

5 .  Mcrnpcrhatihan dan 

rncncntrit 

6 .  Mcrnpcrhatikan Jan 

7. blcrnperhati kan Jail 

mcllcarar pcrl.jclas~n yarlg 

ditn.riLarl 

9. Mcmperhatikan dan 

rncncatat 
- - -- - - - - . - - -- - - - .- - 

I .  Mernperhatikan darl 

rncmtxrikan sinipulan 

rnatcri yang telah dibahas 

7. hfcrnperhatikan cian 

rnencatatrnateri yang 
- . .. - - . - - -- - - -. 



rnahasiswa untuk 

membaca dan rnernbuat 

referensi materi yang 

akan dibaha. pad3 

pertemuan berikutnya 

Rubrik Penilaian 

Sikap 

dimeaskan pada 

perremuan berikutnya 



Kinerja Diskusi 

Dafiar Pustaka 

No 

I 

2 

DAFTAR I'IISTAKA 

Dirnyati dan Mudjiono. (2006). -1'eori Relajar dan Pernbelajaran. Jakarta: 
Ilepdikbiid berkerjnsama clengan Rineka 

Fase 

Persiapan 

- - - - -. -. . - - 

Presentmi 

Siregar. Eveline dan Nara, tlartiiii. (2007). 'reori Belajar dan Pernbela.jaran. 
Iakarta: Llnivcrsitas Negcri IaL.nrtr1 

Snnjaya. \Vim Dr. M.Pd. Strategi I.'ernbel:tji~ran Berorientasi Standar Proses 
Pendidikan. lakana : Kencnn;~. 2006 

- 

Dcskri psi 

Ketepatan rnikalah 

Media presenhsi (power point, chart, dll.) 
.- . -- 

Kancangan rnedia prcsentasi 
-- 

Ketepatln rnatcri 

i 3 

Syah. M:lhibt,in, M.Ed. I'sikologi I'enilidik3n Ilengan Pendekatan Baru. Bandung 
: PT Rcrn:!ja Kr)sJak:~rya, 2002 

S kor 

1 2 3 4 5  

- . . --- - 

1:tika presenlasi 
~ - -. - - - 

Kctxnaran jawaban 
Diskusi --- 

Etika bcrdiskusi 

Riamarah, S ~ a i f u l  Bahri, Drs [)an I)r-,. A s ~ v a ~  Zain. Strategi Relajar Menga-jar. 
Jakarta : PT Rineka C'ipta. 20Clh 

- - . . - t ~- - .- 

Muhairnin, Drs. M. A. Et. Al. f'aradigma Pendidikan lslnrn Upaya 
Mengefektikan I'enclidikan Agama Islam Di Sekolah. Bandung 
: I'T Rema-ja Rosdaknrya, 2002 

- - 



SATUAN ACARA PEMRELAJARAN 

(SAP) 

Nama Bahan Kajian : Strategi Pembelajaran 

Kode : GSD sks : 3 

Jurusan : PGSD 

Pertemuan kc- : 9, 10. 1 1  

Ilosen : Tim Mata Kuliah 

Learning Outcomes (Capaian I'ernbelajaran) Mata Kulinh terkait KKNl : 

Menjelaskan Pengertian media pernbelajaran, dapat menibedakan jenis media 

pembelajaran dan menjelaskan tujuan media Pembelajaran serta rnampu rnernbuat 

salahsatu media untuk pembelajaran di SD 

Materi: 

I .  Pengertiiin media pembelajaran 

2. Jenis-jenis media pernbelajaran 

3. Peranan dan fungsi media pembelajararl 

Kegiatan I'embelajaran: 

Kegiatan I)osen 

Kegiatan 

I .  Mcnlperhrtlikan 

1 1 2. Menjelaskan learning I tliherikan 

I outcomes I 3. Mernperhalikan dan 

I 1 3. Menjelaskan maten yang I rncncatat cakupan rnateri 

akan diherikan dan sistern 
-- - .- -- -- - 

'Teknik 

Penilaian 

In focus 



Pcnutup 

penilaian 

4. Mernotivasi karakter 

1. Merninta pendapat 

rnahasiswa tentang 

pengertim media 

pernbclajaran 

2. Memberikan reinforcement 

atas jawaban rnahasiswa 

i. Menjelaskan pengertian 

media pcrnbelajaran 

1. Meminh pendapat 

rnahasiswa tentang jenis 

media pemklajaran 

5. Menyirnpulkan pendapat 

mahasiswa 

5. Menjelaskan tentang jenis 

media pcmhclajaran 

7. Men.jelaskan tentang peran 

dan fungsi media 

pcn~bclnjaran 

8. blcmhcrikan kesernpatan 

kepada mah:~siswa untuk 

hertanya tcntang rnateri yang 

telah dibahas 

0. Mcnjawah dan 

men) irnpulkan jawaban 

rnahasiswa 
. - - -- - -. 
1. Menyirnpulkan bcrsarna 

rnahasiswa tcntang rnateri 

yang telah disampaikan 

2. Mcnugaskar~ niahasiswa 

untuk rnembaca dan 

rnemhuat refcrensi materi 

yang akan dihnhas pada 

p i e m u a n  hcrikutnya 
- - -- - -- 

- 
4. Rertingkah laku haik 

1. Mengajukan pendapat 

tentang pengertian rnedi, 

p:rn hclajaran 

2. Mcnerirna reinforcemen 

3. blcrnpcrhatikan dan 

rncncutat penjelasan yan 

if i k r i  kan 

4. blengemukakan pc~ldap; 

tentang jenis media 

pernbclajaran 

5 .  Zlernperhatikan dan 

mencatat 

6. Mcmperhatikan dan 

rncncaht penjelasan yan 

Jihcrikan 

7. Mempcrhntikan dan 

rnencatat pen.jelasan yarl 

dikrikan 

8. h,lcng:ajukan pcrtanyaan 

9. Mcmperhatikari cia11 

rnencatat matcri periting 

. -- ~ 

1 .  Mcmperhatikan dan 

mernberikan sirnpulan 

2. Mernperhatikan clan 

rnencatatrnateri yang 

ditugaskan pada 

pertemuan berikutnya 

Lisan 

Sikap 

Lisan 

23 

In foc 



Rubrik Penilaian 

Sikap 

--- 

No I.ast: 

-- 
Ketcpatan n:akalah 

1 f'ersinpnn 

7 I'rcscnlasi 

[:ti ka prcscntasi 

k- -- 
Kcbenamn jawabnn 

I -' I1i:;kusi 
Etika bcrdiskr~si 

DaPtar Pustaka 

Flarjanto. 1997, perencanaa pengaj Aran, Jakarta: PT Rineka Cipta 

Narina Sudjana dan Ahmad Rivai.2007. I'eknologi Pengajaran, Bandung: Sinar 

Baru Algensindo 

Bahri Djarnarah dan Aswan Zain, 2006, Strategi Belajar Mengajar .Jakarta: IT 

Rineka Cipta 

Arsad Azhar, 2008, Media Pembelajaran ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 



SATUAN ACARA PEMBELAJARAN 

( S A P )  

Nama Bahan Kajian : Strategi Pembelajaran 

Kode 

Jurusan 

: GSD sks : 3 

Pertemuan ke- : 12. 13, 13 

Dosen : Tim Mata Kuliah 

Learning Outcomcs (Capaian Pembelajaran) Mata Kuliah terkait KKNl 
- .- - - - .- - . - - - - - 

1-knn jenis-jenis ketenrnpilan mengajar dan mensimulasikan ketenmpilon / 
I rnengajar untuk materi SD I 

Materi: 

Jenis-jenis keterampilan mengajar 

Kegiatan Pembela-jaran: 

1-Tahap j  Kegiatan Dosen 
- 

K e e l G i G G G a  - 

I Kegiatan I 
pcndahulua-/ I .  Mernperkcnrlkan diri. 

l n l  rnernberi salarn 

2. Men.jelaskan learning 2. Mcncatat penjclasan yang 

I 1 3. Menjclaskan rnateri yang 1 3. Mernpcrhatikan dan 

akan diberikan dan sislern niencatat cakupan rnatcri 

penilaian 4. Hcrtingkah laku baik 

I I mahasiswe tentang I tentang ketenrnpilan 

keterampilan mengajar mengajar 

2. Mencrirna reinforcement 

- 
I'eknik 

I .isan 

Sikap 

1 [ 2. Mernberikan reinforcement 



Penutup 

atas jawaban rnahasiswa 

3. Menjelaskan tentang 

keterarnpilan mengajar 

4. Meminta pendapat 

mahasiswa tentang tentang 

jenis keterampilan rnengajar 

5. Menyimpulkan pendapat 

rnahasiswa 

6. Menjelaskan tentang jenis 

keterarnpilan rnengajar 

7. Meminta rnahasiswa untuk 

mensimulasi kan 

keterarnpilan pada materi SD 

8. Memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk 

bertanya tentang 

keterampilan yang 

disimulasikan 

9. Menjawab dan 

menyimpulkan jawahnn 

mahasiswa 

1. Menyimpulkan bersama 

mahasiswa tentang materi 

yang telah disarnpaikan 

2. Menugaskan mahasiswa 

untuk mernbaca dan 

membuat referensi materi 

yang akan dibahas pada 

pertemuan berikutnya 

3. Mempehatik;~n dan 

mencatat pcnjzla.san mg 

diberi kan 

4. Mengemukakan pendapat 

tentang jcnis ketenrnpil,tn 

mengajar 

5.  Memperhatikan 

mencatat 

6. Memperhatikan dan 

mencatat penjelasan yang 

diberikan 

7. Mensimulasikan 

ketenrnpilan dan 

mencatat pcnjelasan 1 ang 

diberikan 

8. Menpjukan pertanyam 

9. Mcrnperhatiknn & ~ n  

meccatat 

-- - - - -. - 
I .  Mcmperhatikan dan 

inernberikan simpulan 

materi yang telah dibahas 

2. Merrlperhati kan dan 

mer~calatmateri yang 

ditugaskan pada 

pertcmuan bcrikutnya 



Rubrik Penilaian 

Sikap 

Kinerja Diskusi 

DaPtar Pustaka 

-- 

Fasc 

Persinpan 

Cooper. James M.  (eil). 1977. ('lnssroom Teaching Skill.r:.jl~c~orkhook. Toranto: 
D. C. Heat and Company. 

J.J. Hasibuan dan Moed.jiono. 1986, Proses Belajar Menpjar, Kemadja Knrya 
CV. Bandung. 

-- -- - - 
Skor 

Presenta<i 

Kebcnaran jawahan 
Diskusi 

[Jtika berdiskusi 
-- 

1)eskripsi - ~- -- -. - 
1 2  3 : t i j  

1: 

- - 

- 

Kctcpatan rnatcri 
-- . -. 

Etika presenlasi 
- - . --- .- - .- - - - - 

Ketepatan makalah 
- . 

Media presentxi (powcr point. char t  dll.) 
. 

Iiancangan rncdici prcscntasi 
- .  

- . - 

-- - 

-- 

i - -. 

-. 

- 

. . 

- - - 



Moedjiono dan Moh. Dimyati, 1991/1?92, Strategi Belajar Mengajar, 
Depdikbud, Ditjen Pendidikan Tinggi. Proyek Pembinaan Tenaga 
Kependidikan. 

Mohammad Ali. 1984, Strategi Helijar Mengajar. Pustaka Martians. Bandung. 

Sri Anitah Wiryawan dan Noorhadi Th. 1994. Strategi Belajar Mengajar. 
Universitas Terbuka, Jakarta. . 



SATUAN ACARA PEMBELAJARAN 

(SAP) 

Nama Bahan Kajian : Strategi Pembelajaran 

Kode : GSD 

Jurusan : PGSD 

Pertemuan ke- : 15: 

Dosen : Tim Mata Kuliah 

sks : 3 

Learning Outcomes (Capaian Pernhela-iaran) hlata Kuliah terkait KKNI 

Untuk pembelajaran di SD 
-- 

-I I Marnpu menjelaskan pengertian kelas rangkap serta alasan rnenggunakan I 
I kelas rangkap 

Materi: 

1. Pengertian kelas rangkap 

2. Alasan menggilnakan kelas rangkap 

Kegiatan Pcm bela-jaran: 
-. - - - -- - 

@ V T a n  Dosen T Rcgiatan Mshasiswa 7 . I . ek :n i k  

/ Kegiatan I I I i)cnilaian 

I Pendahuluan I Mernperkenalkan diri. I I I Mcrnpcrhalikan 1 Idisan 

I I memberi salam / 2. Mentatat penjelasan ya r~g  I 

I I 3.  Menjelaskan materi y;u-~g I mmcstat  cakupan rna6" I 

2. Menjelaskan learning 

outcomes 

I I akan diberikan dan sistern I I 

d i k r ikan  

3. Mcmperhatikan dan 

I I penilaian 1 4 1le.tinglah laku baik I 
1- I Meminta p n d a p a t  - t ~ h ~ n ~ j . k a n  p e n d a ~ ~ - - F ~ ~ ~  

-- 
Media 

- 
In focus 



-. . 

rnahasiswa tentang 

pe rnk la j ann  kelas 

rangkap 

2. blernberikan 

reinforcement alas 

jawaban rnahasiswa 

3 .  Mcnjelashan 

pernbel<:~rarr krlas 

rangkap 

1. Merninta pendapat 

mahasiswa tcntang 

pcngertian kclas rsngkap 

5. Mcnyirnpulhan pcnd3pat 

rnahasiswa 

6.  Mcnjelaskan alasan unruk 

mcnggnnakan kclus 

rangkap 

7. Menjriaskan tcrltang 

kthasan materi yang telah 

dihah:ts 

8. Mcrnhcrikan kcscrnlxitan 

kcpatla rn:~tiasi:;wa i~rltuh 

k r t anya  tent:in_r n~atcri  

ynng tclah clit)ah;ts 

9. Mcnj:~wab clan 

rnenyirnpi~lkan iatvahan 

mahasiswa 

-- - -. 
I .  Menyirnpulhan bersarna 

rnahasiswa tentang rnatsri 

yang telah disampaikan 

2. Menugaskan rnahasiswa 

untuk rnembaca dan 

rnernbuat referensi hateri  

yang :than dibthas pada 

pcrternunn herikutnya 
.- - . -- - -~ ---- 

tentang pernbelajaran 

kcla.; rangkap 

3. Menerirna reinforcement 

;. Mernperhatikan drtn 

rnencatat penjelasan yang 

d ik r ikan  

1. Mtngernukakan pendzipat 

tentang pengertian kelas 

rarugkap 

5. Mernpcrhatikan dan 

rnencalat 

6. blcrnperhatikan dan 

rnerlcatat pen.jclasan yarig 

dilw:rikan 

7 .  Memperhatikan dxn 

rrlcrrcatat pcn.jcla.san \an% 

ditxrikan 

I( h4engajltkan pcrt:~rlyaan 

-- 
I .  M<.rnperhati kan d a r ~  

rnenyirnpulkan rna~ori 

yang telah dihahas 

2. r-':.mperhatikar~ clarr 

mencatat materi yang 

tlitugaskan pada 

pertemuan bc.rik(rtny:i 

Sikap 

Lisan 

- 



Rubrik Penilaian 

Sikap 

DaRar Pustaka 

Davies, lvor K. 1981: Instruction31 technique. New York: McGraw tlill Rook 

Company. 

OeCecco, John P. 1968. The psychology of learning and instructions: Educational 

psychology. New Jersey: Prentice FIa11. Inc. 



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. Laporan EBTANAS SD. 

Palembang: Depdikbud Kodya Palembang. 

Dick, Walter dan Reiser, Robert A. 1989. Planning effective instruction. Boston: 

Allyn and Bacon. 

Gagne, Robert M, dan Briggs, Leslie J. 1979. Principles of instructional design. 

New York: Holt, Rinehart and Winston. 

Gagne, Robert ~ . d &  Driscoll, Marcy P. 1988. Essentials of learning for 

instruction. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall, Inc. 



BAHAN AJAR (HAND OUT) 

Bahan Kajian : Strategi Pembelajaran 

SKS : 3 

Kode : GSD 

Jurusan : PGSD 

Pertemuan ke : 1 

Dosen : Tim Mata Kuliah 

Learning Outcomes (Capaian Pernbelajaran) Mata Kuliah terkait KKNI : 

II 
Mampu memaharni dan menjelaskan hakekat belajar dan hakekat pembelajaran 

prinsip belnjar menjelaskan motivasi belajar dan masalah-rnasalah dalam belajar 

dan pembelajaran 

Materi: 

1. Pengertian belajar dan pernbelajaran rnenurut beberapa ahli 

2. Prinsip belajar 

3 .  Motivasi belajar 

4. Masalah-masalah dalam belajar dan pernbelajaran 

Materi 1 

Pengertian Relajar dan Pembelajaran 

A. Pengertian Belajar 

1 .  Moh. Surya (1997) : "bela.jar diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan 

oleh individu untuk rnernperoleh perubahan perilaku barn secara keseluruhan, 

sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungamya". 



2. Witherington (1952) : "belajar merupakan perubahan dalam kepribadianyang 

dimanifestasikan sebagai pola-pola respons yang baru berbentukketerampilan, 

sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan". 

3. Gage & Berliner : "belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yangmuncul 

karena pengalaman". 

4. Wingkel. 1987 : "belajar adalah suatu aktifitas mental &psikis dalam 

berinteraksi dengan lingkungan yang menghasi lkanpe~bahan perilaku pada 

diri sendiri."Belajar adalah suatil proses/usaha sadar yang dilakukan 

olehindividu untuk menghasilkan perubahan tingkah laku baikdalam aspek 

kognitif (pengetahuan), afektif (sikap dan ni1ai)maupun psikoinotor 

(keterampilan) sebagai hasii interaksinyadengan lingkungan untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

B. Pengertian Pembelajaran 

I .  Gagne dan Briggs (1 979:3) : pembelajaran adalahsuatu sistem yang bertujuan 

untuk membantu prosesbelajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa 

yangdirancang, disusun sedemikian rupa untukmernpengaruhi dan rnendukung 

terjadinya prosesbela.jar siswa yang bersifat internal. 

2. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan bela-jar yang meliputi guru dan siswa 

yang saling bertukar in formasi. 

3.  Menurut Wikipedia, pengertian pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, 

pengua.=n kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan 

pada peserta didik. Dengan kata lain, pengertian pernbelajaranadalah proses 

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Di sisi lain pembelajaran mempunyai pengertianyang mirip dengan 

pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks 

pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi 

pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif y ang ditentukan (aspek kogniti f), juga 

dapat memengaruhi perubahan sikap (aspek a fekti f). serta keterampilan (aspek 



psikomotor) seorang peserta did ik, namun proses pengajaran in i rnern beri kesan 

hanya sebagai pekejaan satu pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja. Sedan&an 

pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dengan peserta didik. 

Materi 2 

Prinsip-prinsip Belajar 

A. Prinsip-prinsip belajar (Rothwal A.R., 196 1) adalah : 

1.  Prinsip Kesiapan (Readinees) 

Proses belajar dipengaruhi kesiapan siswa yaitu kondisi yang mernungkinkan 

ia dapat belajar. 

2. Prinsip P.?otivasi (Mctivation) 

Motivasi adalahsuatu kondisi dari pelajar untuk rnemprakarsai kegiatan, 

mengatur arah kegiatan itudan memelihara kesungguhan. 

3. Prinsip Persepsi - 
Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagairr~an ia rneniaharni 

situasi.Persepsi adalah interpertasi tentang situasi yang hidrrp. Setiap individu 

melihat duniadengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini 

mernpengaruhiperilaku individu. 

4. Prinsip TuJuan 

Tujuan hams tergarnbar jelas dalarn pikiran dan diterima oleh para pelajarpada 

saat proses terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hcndak dicapai 

olehseseorang.5. Prinsip Perbedaan IndividuaiProses pengajaran sernestinya 

memperhatikan perbedaan individual dalarnkelas dapat memberi kemudahan 

pencapaian tujuan belajar setinggi-tino,ginya.Pengajaran yang hanya 

rnemperhatikan satu tingkat sasaran akan gagalrnernenuhi kebutuhan seluruh 

siswa 

5. Prinsip Transfer dan Retensi 

Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan danmenerapkan 

hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yaqg dipelajaridalam suatu situasi 

pada akhimya akan d i p a k a n  dalam situasi yang lain.Proses tersebut dikenal 

sebagai proses transfer. Kemampuan sesewranguntuk mengpnakan lagi hasil 



belajar disebut retensi.7. Prinsip Belajar KognititBelajar kognitif melibatkan 

proses pengenalan clan penemuan. Belajarkognitif mencakup asosiasi antar 

unsur, pembentukan konsep,penemuan masalah clan keterampilan memecahkan 

masalah yangselanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, bernalar, menilai 

danberimaj inasi. 

6. Prinsip Belajar Afektif 

Proses belajar afektif seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan 

dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, 

dorongan, minat dan sikap 

7. Prinsip Belajar Evaluasi 

Jenis cakupan validitas evaluasi dapat rnempengaruhi proses belajar saatini dan 

selanjutnya pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagiindividu untuk 

menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. 

8. Prinsip Belajar Psikomotor 

Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengen- 

dalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandcng aspekmental dan 

fisik. 

Materi 3 

Motivasi Belajar 

A. Delapan Langkah Motivasi Belajar Siswa 

Sebagai seorang guru di sekolah dasar (SD), tentu Anda pernah mengamati 

siswa-siswi di kelas tiba-tiba kurang motivasi belajar. Hal ini sering ditandai 

dengan sikap negatif, seperti malas menge rjakan tugas, tidak merespons 

pertanyaan guru, tidak rnau memberi pendapat, berperan sebagai pengikut saja 

atau tidak punya inisiatif, dan mengganggu teman atau berkomentar yang menarik 

perhatian orang lain. Jika Anda mengalami salah satu ha1 tersehut, bisa dipastikan 

suasana kelas menjadi tidak menyenangkan.Nah, kalau kita berkaca sebagai 

siswa, rnereka juga merasakan bahwa ha1 yang sarna Salah satu penyebab ha1 

tersebut tejadi karena guru lupa atau jarang memberi penghargaan atau pujian 

kepada siswanya tentang ha1 kecil apapun yang sudah mereka lakukan ketika 



mereka telah melakukan perubahan dalzrn bidang akademik dan perilaku. 

Bagaimanapun, pujian sesederhana apapun secara verbal sebenamya dapat 

memengaruhi rasa diterima dan dipercayai kemarnpuannya sebagai seorang 

manusia. Otomatis ha1 ini akan meningkatkan rasa percaya din dan motivasi 

belajar dikelas. 

Berikut beberapa cara mernheri penghargaan atau pujian qang bisa 

dilakukan guru dalam proses belajar mcngajar: 

1. Pujian Verbal 

Dalam bahasa Inggris banyak sekali kata-kata yang bisa kita gunakan untuk 

memuji siswa, seperti great job, goo4  awesome, amazing, well done, 

outstanding, superb, wondeh l ,  dan lain-lain. Di dunia barat memberi pujian 

secara verbal dan spontan adalah ha1 yang lumrah, biasa dilakukan oleh siapa 

saja, suarni kepada istri, anak, saudara, kita kepada teman atau orang lain. 

Budaya di Indonesia mernberi pujian secara verbal belum umum dilakukan 

karena kita tak terbiasa mengekspresikan perasaan secara langsung. Hanya 

sedikit kata-kata yang mewakili eh\presi perasaan. seperti luar biasa bagus, 

baik, keren dan lurnayan. Jadi, herilah pujian secara verbal dan langsung 

kepada siswa Anda sekecil apapun yang dilakukan oleh rnereka. Misalnya 

biasakan mengrlcapkan terirna hasih bila murid mernbantu membawakan buku. 

Ucapkan 'usahamu bagus' bila Anda rnelihat murid Anda berusaha 

rnengerjakan soal rnaternatika meski ia masih salah rnenjawabnya. 

2. Poin Kelompok 

Poin kelornpok merupakan salah satu cara untuk meningkatkan motivasi 

belajar di kelas. Bahkan dapat pula menurnbuhkan jiwa kepemimpinan dan 

kerjasama. Caranya mudah. Bentuklah kelompok kompetisi saat Anda ingin 

memberi pertanyaan pada siswa. Ooin bisa 1 sampai 10 atau 10 sampai 100 

sesuai kebutuhan. Poin tak hanya untuk kelompok yang dapat menjawab 

pertanyaan, tapi dapat juga diberikan ketika Anda fokus pada managemen 

kelas, misalnya kelompok yang paling rajin, kompak, atau bersemangat. 



3. IJmurnkan di Kelas 

Jika Anda ingin rneningkatkan mw bangga, martabat, atau eksistensi siswa, 

bacalah karya-karya siswa di depan sernua rnurid. Berilah kornentar positif dan 

hal-ha1 yang perlu ditingkatkan. Mintalah ternan-temannya untuk berkornentar 

positif terhadap hasil karya ternannya. 

4. Menuiis Komentar Positif 

Jika Anda rnemeriksa pekejaan siswa. jangan hanya ~nemheri angka. Berilah 

komentar positif dibukunya dengan kalimat. bukan sekadar tulisan 'bagus'. Jeli 

dalam melihat kelebihan siswa akan mernbuat siswa merasa istirnewa di rnata 

gurunya. 

5. Pemilihan Murid Berprestasi 

Pemilihan murid berprestasi tidak hams difokuskan pada nilai angka. Sebagai 

guru, Anda dapat menentukan kriteria bersama-sama dengan riswa di kelas 

untuk menetapkan pernilihan siswa herprestasi secara herkala. Kriteria hisa 

berdasarkan pada seringnya rnenun.jukkan kemajuan belajar, usaha yang 

dilakukan, sikap, detail pekerjaan. sernangat belajar dan sebapinya. 

Pentingnya rnenentukan kriteria hersama tlapat berdarnpnk positif terhadap 

siswa di kelas, yaitu menurnbuhkan ram sal~ng rnemiliki. 

6. Stiker dan Sternpel 

Memberikan penghargaan terhadap hasil kerja siswa dapat dilakukan dengan 

cara menernpel stiker, mencap tlengan stempel kartun, atau Ands dapat 

rnenggarnbar bintang di buku rnereka dan rnernberi kornentar positif. Misalnya 

dengan rnengatakan: "Pekerjaanmu istime* a, karnu sudah nlenunjukkan usaha 

yang luar biasa. Yang perlu ditingkat adalah.. .." Tunjukkan bahwa rnurid Anda 

adalah istirnewa. 

7. Grafik Prestasi 

Buatlah satu lernbar grafik berupa grid atau seperti dalarn buku kotak-kotak, 

yang berisi narna siswa seluruh kelas. Setiap kali Anda rnenemukan siswa 

menunjukkan kernajuan, baik akadernik maupun tingkah laku, maka siswa 

akan mewarnai satu kotak pada grafik. Eerapa kotak yang harus diwamai, 

tetserah kebijakan Anda sebagai guru. Graft k ini &pat rnemudahkan guru 



dalam rnemantau perkembangan akadernik dan tingkah laku siswa. Grafik ini 

dapat pula menumbuhkan jiwa kompetensi. Siswa yang grafiknya rendah akan 

terpacu untuk belajar giat. 

8- Tulis Nama Siswa di Papan Tulis 

Cara yang paling mudah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan 

rnembuat siswa rnerasa istimewa adalah dengan rnenuliskan narnanya di papan 

dan menggambar bintang di sebelahnya. 

Perlu diingat bahwa setiap anak di kelas butuh diterima oleh gum dan 

teman-temannya serta eksistensinya diakui. Manfaat lain adalah kelas Anda 

menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Siswa juga akan lebih fokus dan senang 

belajar. Materi apapun yang Anda ajarkan akan rnenjadi lebih variatif clan ti& 

membosankan. Jika setiap anak merasa istimewa diterima segala kelebihan dan 

kekuranga~ya ,  otomatis ha1 ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan 

selanjutya akan rneningkatkan rnotivasi belajar. Strategi di atas hanyalah beberapa 

contoh saja. Sebagai gum, Anda hams terus rnengeksplor diri. 

Perlu diingat pula bahwa Anda hams melibatkan seluruh siswa dalam 

menentukan kriteria atau ketentuan untuk siswa yang layak mendapat 

penghargaan. Keterlibatan siswa dapat menurnbuhkan rasa memil iki kelasnya, 

diterima, dan dibutuhkan. Tidak hams sernua strategi tersebut dilakukan pada saat 

bersarnaan, tetapi diskusikan dengan siswa apa yang mereka inginkan. Suksesnya 

pengelolaan kelas tidak hanya ditentukan oleh nilai angka yang diperoleti siswa, 

tetapi bagaimana siswa memahami apa yang dipelajari, dapat rnengaplikasikan, 

dan punya motivasi belajar. 

Materi 4 

Kondisi Belajar dan Masalah-masalah Belajar 

Tugas utarna seorang guru adalah mernbelajarkan siswa. Belajar berarti 

bila bahwa guru bertindak mengajar, maka diharqkan siswa berajar atau belajar. 

Dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah diternukan hal-ha1 berikut Guru telah 

rnengajar dengan baik. Ada siswa yang giat. Ada siswa yang pura-pura belajar. 

Ada siswa yang belajar setengah hati. Bahkan ada pula siswa yang tidak belajar. 



Guru bingung menghadapi keadaan siswa. Guru tersebut berkonsultasi dengan 

guru konselor seko lah. Kedua petuga3 pendidik tersebut menemukan adanya 

masalah-masalah yang dialami siswa. Ada m a d a h  yang dapat diselesaikan oleh 

konselor sekolah. Adapula yang dkonsultasikan dengan ahli psikologi. Guru 

rnenyadari bahwa dalarn tugas pembelajaran ternyata masalah-masalah belajar 

dialami siswa. ~ a h k a n  guru hams memahami bahawa kondisi lingkungan siswa 

juga dapat menjadi surnber timbulrlya masalah-masalah belajar. 

Guru professional berusaha rnendorong siswa agar belajar secara berhasil. 

Ia menemukan bahwa ada bemacam ha1 yang menyebabkan siswa belajar.ada 

siswa yang tidak belajar karena dimarahi oleh orang tua. Ada siswa yang enggan 

belajar karena pindah tempat tinggal. Ada siswa yang sukar memusatkan 

perhatian waktu guru mengajarkan topic tertentu. Ada pula siswa yang giat belajar 

karena bercita-cita menjadi seorang ahli. Bermacam-macarn keadaan siswa 

tersebut menggambarkan bahwa pengetahuan tentang rnasalah-masalah belajar 

merupakan ha1 yang sangat penting bagi guru atau calon guru. 

Dalam makalah ini kami mcmbahas mengenai kondisi belajar dan 

masalah-masalah belajar. Kondisi belajar ~nerupakan suatu keadaan yang 

rnempengaruhi proses dan hasil belajar. Kondisi belajar yang baik akan 

rnempengaruhi proses dan hasil belajar yang baik, begitu pula sebaliknya. 

A. Definisi Kondisi Belajar 

Kondisi belajar adalah suatu keadaan yang dapat rnernpengaryhi proses 

dari hasil belajar. Definisi lain tentang kondisi belajar adalah suatu yang mana 

terjadi aktifitas pengetahuan dan pengalaman melalui berbagai proses pengolahan 

mental. Sedangkan menurut Gagne dalarn bukunya "Condition of learning" 

(1977) rnenyatakan "The occurence of learningis inferred from a difference in 

human being's performance before and after being placed in a learning situation". 

Terjadinya belajar pada manusia terdapat perbedaan dalarn penampiIan1 kinerja 

rnanusia sebelurn dan sesudah ia diternpatkan pada situasi belajar. Dengan kata 

lain ia rnenyatakan bahwa kondisi belajar adalah suatu situasi belajar (learning 



situation) yang dapat menghasilkan perubahan perilaku (performance) pada 

seseorang setelah ia ditempatkan pada situasi tersebut- 

Gagne membagi kondisi belajar atas dua, yaitu: 

1.  Kondisi internal (internal condition) adalah kemampuan yang telah ada pada 

diri individu sebelum ia mempelajari sesuatu yang baru yang dihasilkan oleh 

seperangkat proses transformasi (ingat information processing theory Gagne). 

2. Kondisi Eksternal (ekstemal condition) adalah situasi perangsang di luar diri si 

belajar. Kondisi belajar yang diperlukan untuk belajar berbeda-beda untuk 

setiap kasus. Begitu pula dengan jenis kemampuan belajar yang berbeda akan 

membutuhkan kemampuan belajar sebelurnnya yang berbeda dan kondisi 

eksternal yang berbeda pula 

B. Kondisi Belajar Untuk Berbagai Jenis Belajar 

Gagne (dalarn Richey, 2000) menyatakan bahwa dibutuhkan belajar yang 

efektif untuk berbagai jenisl kategori kernarnpuan belajar. Kondisi belajar dibagi 

atas lirna kategori beiajar sebagai herikut: 

1. Keterampilan intelektual (Intellectual Skill): untuk jenis belajar ini, kondisi 

belajar yang dibutuhkan adalah pengam bilan kernbali keterampilan 

keterampilan bawahan b a n g  sebelt~mnya), pernbimbing dengan kata-kata atau 

alat lainnya, pendemonstrasian penerapan oleh siswa dengan diberikan balikan, 

pemberian review. 

2. Informasi verbal (Verbal Information): untuk jenis belajar ini, kondisi belajar 

yang dibutuhkan adalah pengarnbilan kernbali konteks dari informasi yang 

bermakna, kinerja (performance) dari pengetahuan baru yang konstruktsi. 

balikan 

3. Stategi kognitif (Cognitive Strategylproblem solving): untuk jenis belajar ini, 

kondisi belajar yang dibutuhkan adalah pengambilan kembali aturan-aturan dan 

konsep-konsep yang relevan, penyajian situasi rnasalah baru yang berhasil, 

pendemonstrasian solusi oleh siswa. 

4. Sikap (Attitude): untuk jenis belajar ini, kondisi belajar yang dibutuhkan 

adalah pengambilan kembali informasi dan keterarnpilan intelektual yang 



relevan dengan tindakan pribadi yang diharapkan. Pembentukan atau 

pengingatan kembali model manusia yang dihormati, penguatan tindakan 

pribadi dengan pengalaman langsung yang berhasil maupun yang dialami oleh 

orang lain dengan mengamati o z n g  yang dihormati. 

5. Keterampilan motorik (Motor Skill): untuk jenis belajar ini, kondisi belajar 

yang dibutuhkan adalah pengambilan kembali rangkaian unsur motorik, 

pembentukan atau pengingatan kembali kebiasaan-kebiasaan yang 

dilaksanakan, pelatiahn keterampilan-keterampilan keseluruahn, balikan yang 

tepat. 

C. Masalah-masalah Belajar Internal dan Eksternal 

Secara umum kondisi belajar internal dan eksternal akan mempengaruhi 

belajar. Kondisi itu antara lain, pertam* lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang 

ada dalam proses dan di sekitar proses pembelajaran memberi pengaruh bagi 

proses belajar. Kedua, suasana emosional siswa. Suasana emosional siswa akan 

rnemberi pengaruh dalam proses pernbelajaran siswa. Hal ini bisa dicemati ketika 

kondisi emosional siswa sedang labil maka proses belajarpun akan mengalami 

gangguan. Ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang berada di sekitar 

siswa juga turut rnempengaruhi bagairnan seorang siswa belajar. 

Di bawah ini adalah masalah-rnasalah belajar yang bcrsifat internal dan 

masalah-masalah yang bersifat eksternal: 

I .  Masalah belajar internal adalah masalah yang timbul dari dalam diri siswa atau 

faktor-faktor internal yang ditimbulkan ketidak beresan siswa dalam belajar. 

Faktor internal berasal dari dalam diri anak itu sendiri, seperti: 

a. Kesehatan 

b. Rasa aman 

c. Faktor kemampuan intelektual 

d. Faktor afektif seperti perasaan dan percaya diri 

e. Motivasi 

f. Kematangan untuk belajar 

g. Usia 



h. Kematangan untuk belajar 

i. Usia 

j. Jenis kelamin 

k. Latar belakang sosial 

1. Kebiasaan belajar 

m. Kemampuan mengingat 

n. Dan kemarnpuan penginderaan seperti: melihat, mendengar atau merasakan. 

Contoh dari masalah belajar internal dapat dilihat dari kasus berikut: 

Ita gadis cilik berusia 9 tahun. Akhu-akhir ini prestasinya sangat menurun. 

Hasil ulangannya selalu buruk kalau soal-soal ulangan ditulis di papan tulis. 

Namun ketika ujian surnatif, hasil ulangan Ita tidak begitu buruk. Soal-soal 

ulangan dicetak dan dibagikan kepada setiap murid. Namun dernikian, 

peringkat Ita di kelas turun drastis, dari peringkat 5 menjadi peringkat 20. Dari 

kasus di atas dapat dilihaf masalah yang ditekankan adalah kemampuan indera 

untuk menangkap rangsangan. Ita tampaknya mempunyai kesulitan dalam 

penglihatan. Ini terbukti dari berbedanya hasil yang dicapai antara ulangan 

harian yang soalnya ditulis di papan tulis dengan ulangan sumatif yang soalnya 

dicetak dan dibagikan kepzda setiap murid. 

Dengan pemahaman di atas maka dapat dikemukakan bahwa masatah- 

masalah belajar internal dapat bersifat: ( I )  Biologis dan (2) Psikologis. 

Masalah yang bersifat biologis artinya menyangkut masalah yang bersifat 

kejasmanian, seperti kesehatan, cacat badan, kurang makan dan sebagainya. 

Sementara ha1 yang bersifat Psikologis adalah masalah yang bersifat psikis 

seperti perhatian, minaf iQ, konstelasi psikis yang tenvujud emosi dan 

gangguan psikis. 

2. Masalah belajar eksternal adalah masalah-masalah yang tirnbul dari luar diri 

siswa sendiri afau faktor-faktor eksternal yang menyebabkan ketidak beresan 

siswa dalam belajar. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri 

siswa, seperti: 



a. Kebersihan rumah 

b. Udara yang panas 

c. Ruang belajar yang tidak memenuhi syarat 

d. Alat-alat pelajaran yang tidak memadai 

e. Lingkungan sosial maupun lingkungan alamiah 

f. Kualitas proses belajar mengajar. 

Contoh dari masalah belajar eksternal dapat dilihat dari kasus berikut: 

Talia seorang gadis cilik duduk di kelas 111 SD. Ia termasuk salah seoprang 

dari sejulah anak di kelasnya yang belum dapat membaca dengan lancar. Setiap 

pelajaran membaca, ia menjadi ketakutan karena setiap membuka mulut. ia 

ditertawakan oleh teman-temannya. Gurunya hanya rnenlbiarkan saja d m  

mengalihkan giliran kepada murid lain. Akibatnya, Talia selalu ketinggalan 

dari teman-temannya. Di rumah, Talia selalu dimarahi karena dalam membaca 

ia dikalahkan Doli adiknya yang duduk di kelas 11. Pada kasus ini tampaknya 

lebih banyak menekankan pada pengaruh lingkungan, ketinggalan Talia dalam 

membaca tampaknya lebih banyak disebabkan oleh "rasa takut" dan tertekan 

yang ditimbulkan oleh sikap lingkungan yang tidak mendorong Talia untuk 

belajar. 

Belajar sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun faktor ekstemal: 

A. Faktor Internal 

Faktor Internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri siswa baik kondisi 

jasmani maupun rohani siswa. Faktor lntemal dibedakan menjadi: 

1.  Faktor Fisiologis. 

Faktor Fisiologis adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan keadaan 

jasmani seseorang, misalnya tentang fungsi organ-organ, clan susunan-susunan 

tubuh yang dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam 

mengikuti pelajaran. Faktor Fisiologis yang dapat mempengaruhi belajar siswa 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

a. Tonus (kondisi) badan 



Kondisi jasmani pada umumnya dapat dikatakan melatarbelakangi kegiatan 

belajar. Keadaan jasmani yang optimal a h  berbeda sekal i hasil belajarnya 

bila dibandingkan dengan keadaan jasmani yang lemah. Sehubungan dengan 

keadaan atau kondisi jasmani tersebut, maka ada dua ha1 yang perlu 

diperhatikan, yaitu: 

1). Cukupnya nutrisi (nilai makanan dan gizi). yaitu: 

Tubuh yang kekurangan gizi makanan, akan mengakibatkan merosotnya 

kondisi jasmani. Sehingga, menyebabkan seseorang belajarnya menjadi 

cepat lesu, mengantuk, dan tidak ada semangat untuk belajar. Pada akhirnya 

siswa tidak dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan. 

2). Beberapa penyakit ringan yang diderita 

Dapat berupa pilek, sakit gigi, batuk, dan lain sejenisnya. Semua itu tentu 

akan mempenganihi hasil belajar siswa. 

b. Keadaan fungsi-fungsi fisiologis tertentu 

Keadaan fbngsi-fungsi fisiologis tertentu yang dapat mempegaruhi kegiatan 

belajar di sini adalah fungsi-fungsi panca indera. Panca indera yang memegang 

peranan penting dalam belajar adalah mata dan telinga. Apabila mekanisme 

mata dan telinga kurang berfungsi, maka tanggapan yang disampaikan dari 

guru, tidak mungkin dapat diterima oleh anak didik. Jadi, siswa tidak dapat 

menerima dan memahami bahan-bahan pelajaran, baik yang iangsung 

disampaikan oleh guru, mzupun melalui buku bacaan. 

2. F&or Psikologis 

Faktor Psikologis adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan keadaan 

kejiwaan siswa. Faktor Psikologis dapat dibetlakan menjadi: 

a. Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki anak untuk mencapai 

keberhasilan. Bakat anak akan dimuiai tampak sejak ia dapat berbicara atau 

sudah masuk Sekolah Dasar (SD). Bakat y.mg dimiliki setiap anak tidaklah 

sama. Bakat akan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar anak 

dalam bidang-bidang studi tertentu. Jadi, merupakan ha1 yang tidak bijaksana 



apabila orang tua memaksakan kehendaknya untuk menyekolahkan anaknya 

pada jurusan atau keahlian tertentu tanpa mengetahui terlebih dahulu bakat 

yang dimiliki anaknya Dengan tidak adanya fektcr penunjang clan usaha untuk 

mengembangkannya, maka bakat tersebut lama kelarnaan akan punah. Untuk 

itu agar kegiatan belajar behasil dengan didasari bakat tersebut maka hams 

adanya faktor penunjang. Di antarany% fasilitas untuk sarana, pembiayaan, dan 

dorongan moral dari orang tua serta minat yang dimiliki. 

b. Minat 

Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 

yang besar untuk sesuatu. Dalam minat, ada dua ha1 yang harus diperhatikan: 

1) Minat Pembawaan 

Minat ini muncul dengan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, baik 

kebutuhan maupun lingkungan. 

2) Minat yang muncul karena adanya pengan~h dari luar 

Minat seseorang bisa saja berubah karenn adanya pengaruh lingkunga dan 

kebutuhan. Spesialisasi bidang studi yang tidak sesuai dengan minatnya. 

tidak mempunyai daya tarik baginya. 

c. Intelegensi 

Intelegensi adalah kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi rangsangan atau 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Kemampuan 

dasar yang tinggi pada anak, memungkinkan anak untuk dapat menggunakan 

pikirannya untuk belajar dan memecahkan mpersoalan-persoalan baru secara 

tepat, cepaf dan berhasil. Sebaliknya, jika tingkat kemampuan dasar anak 

rendah maka dapat mengakibatkan ank mengalami kesulitan dalam belajar. 

d. Motivasi 

Motivasi adalah keadaan internal manusia yang rnendorong manusia untuk 

berbuat sesuatu. Fungsi motivasi adalah mendorong sesorang untuk interes 

pada kegitan yang akan dike rjakan, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah 

tujuan yang hendak dicapai, dan mendorong seseorang untuk pencapaian 

prestasi, yakni dengan adanya motovasi yang baik dalam belajar, akan 

menunjukkan hasil belajar yang baik pula. 



B. Faktor Eksternal 

Faktor Ekstemal adalah faktor yang timbul dari luar diri siswa. Faktor 

Ekstemal dibagi rnenjadi dua macarn, yaitu: 

1. Faktor Sosial 

Faktor sosial dibagi rnenjadi beberapa lingkungan, yaitu: 

a. Lingkungan keluarga, yaitu: 

1)Q-angtua 

Dalam kegiatan belajar, seorang anak perlu diberi dorongan dan 

pengertian dari orang tua. Apabila anak sedang belajar, anak jangan diganggu 

dengan tugas rumah. Orang tua berkewajiban mernberi pengertian dan 

dorongan serta semaksimal mungkin membantu dalarn rnemecahkan masalah- 

masalah yang dihadapi anak di sekolah. Didikan orang tua yang kurang baik 

akan berpengaruh tidak baik pula terhadap kondisi anak dalam kegiatan 

belajar. 

2) Suasana rumah 

Hubungan antar anggota keluarga yang kurang harmonis akan 

menimbulakan suasana kaku dan tegang dala~ri berkeluarga yang menyebnbkan 

anak kurang bersemangat untuk belajar. Sedangkan suasana rurnah yang akrab, 

menyenangkan dan penuh kasih siyang, akan mernberikan dorongan belajar 

yang kuat bagi anak. 

3) Kemampuan ekonomi keluarga 

Hasil belajar yang baik, tidak dapat diperoleh hanya derigan mengandalkan 

keterangan-keterangan yang diberikan oleh guru di depan kelas, tetapi juga 

alat-alat belajar yang rnernadai, seperti buku, pensil, pena, peta, bahkan buku 

bacaan. Sedangkan sebagian besar, alat-alat pelajaran harus disediakan sendiri 

oleh murid yang bersangkutan. Bagi orang tua yang keadaan ekonominya 

kurang memadai, sudah barang tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan- 

kebutuhan anaknya itu secara maksirnal. Maka murid akan menanggung resiko 

yang tidak diharapkan. 



4) Latar Belakang Kebudayaan 

Tingkat pendidikan dan kebiasaan &lam keluargrt akan mernpengaruhi sikap 

anak dalam belajar. Jadi. anak-anak hendaknya ditanamkan kebiasaan yang baik 

agar mendorong anak untuk belajar. 

b. Lingkungan Guru, yaitu: 

I) Interaksi guru dan rnurid 

Guru yang kurang berinteraksi dengan rnurid secara rutin akan rnenyebabkan 

proses belajar menjadi kurang lancar, dan rnenyebabkan anak didik merasa ada 

distansi Qarak) dengan guru, sehingga segan untuk berpartisipai aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

2) Hubungafi antar murid 

Guru yang kurang bisa mendekati siswa dan kurang bijaksana, rnaka tidak akna 

rnengetahui bahwa di dalam kelas ada grup yang saling bersaing secara tidak 

sehat. Suasana kelas semacam ini sangat tidak diharapkan dalam proses belajar. 

Untuk itu rnaka, gun1 hams mampu rnembina jiwa kelas supaya dapat hidup 

bergotong-royong dalam belajar bersama, ha1 ini dimaksudkan agar kondisi 

individual siswa berlangsung dengan haik. 

3) Cara penya.jian bahan pelajaran 

Guru yang hanya h i s  rnenga.jar dengan metode ceramah sja membuat siswa 

menjadi bosan, rnengantuk, pasif; dan hanya mencatat saja. Guru yang progresif, 

adalah guru yang mencoba metode-metode baru, yang dapat mernbantu dalam 

rneningkatkan kondisi belajar siswa. 

c. Lingkungan Masyarakat, yait~r: 

1) Teman Bergaul 

Pergaulan dan teman sepennainan sangat dibutuhkan dalam dan rnembentuk 

kepribadian dan sosialisasi anak. Orang tua hams rnemperhatikan agar anak- 

anaknya jangan sampai mendapat ternan bergaul yang rnemiliki tingkah laku yang 

tidak diharapkan. Karena prilaku yang tidak baik, akan mudah sekali menular 

kepada anak lain. 

2) Pola Hidup Lingkungan. Pola hidup tetangga yang berada di sekitar rumah di 

mana anak itu berada, pun>a pengaruh besar terhadap perturnbuhan dan 



perkembangan anak. Jika anak k r a d a  di kondisi masyarakat kumuh yang s e h a  

kekurangan, dan anak-anak pengangguran misalnya, akan sangat mempengaruhi 

kondisi belajar anak, karena ia akan mengalami kesulitan ketika memerlukan 

teman belajar atau berdiskusi atau meminjam alat-alat belajar. 

3) Kegiatan dalam masyarakat 

Kegiatan dalam masyarakat dapat bekpa karang taruna, menari, olah raga, dan 

lain sebagainya. Bila kegiatan tersehut dilakukan secara berlebihan, tentu akan 

menghambat kegiatan belajar. Jadi, orang tua perlu memperhatikan kegiatan anak- 

anaknya. 

4) Mass Media 

Mass media adalah sebagai salah satu faktor pengharnbat dalam belajar. ivlisalnya, 

bioskop, radio, video-kaset, novel, majalah, dan lain-lain. Banyak anak yang 

terlalu lama menonton TV, membaca novel, majalah yang tidak dibertanggung 

jawabkan dari segi pendidikan. Sehingga, mereka akan lupa akan tugas 

belajamya. Maka dari itu, buku bac'mn, video-kaset, majalah, dan mass media 

lainnya perlu diadakan pengawasan yang ketat dan diseleksi dengan teliti. 

2. Faktor Non-sosial 

Faktor non-sosial adalah sebagai berikut: 

- Sarana dan prasarana sekolah. adalah sebagai berikut: 

1) Kurikulum 

Program pembelajaran di sekolah mendasarkan diri pada suatu kurikulum. 

Kurikulum yang diberlakukan sekolah adalah kurikulum nasional yang disahkan 

oleh pemerintah, atau suatu kurikulum yang disahkan oleh suatu yayasan 

pendidikan. Kurikulum sekolah tersebut berisi tujuan pendidikan. isi pendidikan, 

kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Berdasarkan kurikulum tersebut guru 

menyusun desain instruksional untuk membelajarkan sis-*a. Sistem intruksional 

sekarang menghendaki, bahwa dalarn proses belajar mengajar yang dipentingkan 

adalah kebutuhan anak.  aka guru perlu mendalarni dengan haik dan hams 

mempunyai perencanaan yang mendetail, agar dapat melayani anak belajar secara 

individual. 



Kurikulum pada dasarnya disusun berdasarkan tunstan zaman clan kemajuan 

masyarakat yang didasarkan suatu rencana pembangunan lima tahunan yang 

diberlakukan p e m e ~ t a h .  Dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat, 

timbul tuntunan kebutuhan baru, akibatnya kurikulum perlu dikonstruksi yang 

menimbulkan lahirnya kurikulum baru. 

Perubahan kurikulum sekolah menirnbulkan rnasalah. Masalah-masalah itu 

adalah: 

a. Tujuan yang akan dicapai mungkin berubah, bila tujuan berubah maka pokok 

bahasan, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi akan berubah. Sekurang- 

kurangnya, kegiatan belajar mangajar perlu diubah, 

b. Isi pendidikan berubeh; akibatnya buku-buku pelajaran dan buku bacaan serta 

sumber yang lain akan berubah. Hal ini menimbulkan anggaran pendidikan 

disemua tingkat, 

c. Kegiatan belajar mengajar berubah, akibatnya guru hams rnernpelajari strategi, 

metode, teknik, dan pendekatan mengajar yang baru. Bila pendekatan belajar 

berubah, rnaka kebiasaan siswa akan rnengalami perubahan, dan 

d. Evaluasi berubah; akibatnya guru akan mernpelajari rnetode dan teknik evaluasi 

belajar yang baru. Bila evaluasi berubah, niaka siswa akan rnernpelajari cara-cara 

belajar yang sesuai dengan ukuran lulusan yang baru. 

Perubahan kurikulurn dapat menirnbulkan rnasalah bagi guru, siswa, petugas 

pendidik serta orang tua siswa. Bagi guru. ia perlu rnengadakan perubahan 

pembelajaran. Dalam ha1 ini gum hanrs menghindarkan diri dari cara-cara belajar 

"lama". Bagi Siswa, ia perlu rnempelajari carricara belajar, buku pelajaran, dan 

sumber belajar yang baru dengan cara siswa hams rnenghindarkan diri dari cara- 

cam belajar "lama". Bagi petugas pendidik, ia juga perlu mernpelajari tata kerja 

pada kurikulum "baru", dan menghindarkan cliri dari tata ke ja  pada kurikulum 

"lama". Bagi Orang Tua siswa, ia perlu mempelajari maksud, tata keja,  peran 

guru, dan peran siswa dalam belajr pada kurikulum "baru" serta memahami 

adanya metode dan teknik belajar "baru" bagi anak-anaknya maka ia dapat 

membantu proses belajar anaknya secara baik. 



kurang. Hal itu, dapat menimbulkan ketidak nyamanan siswa dalarn belajar. 

Sehingga kegiatan belajar mengajar ti&* dapat berjalan dengan baik. 

4) Sarana Belajar 

Sarana belajar di sekolah, juga akan mempengaruhi kondisi belajar siswa. 

Perpustakaan yang tidak lengkap, papan tulis yang sudah buram, laboratoriurn 

yang damrat atau tidak lengkap, tempat praktikum yang tidak mernenuhi syarat, 

tentu akan mempengaruhi kualitas belajar, dan pada akhirnya akan mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Adakalanya juga, sarana yang sudah begitu lengkap tidak 

disertai dengzn sistem pelayanan yang ramah. Contohnya, pegawai perpustakaan 

yang cenderung tidak rarnah, dan tidak mernbantu, peraturan-peraturan yang tidak 

memberikan layanan yang jelas terhadap pemakai sarana, sikap arogan petugas 

menganggap bahwa pat-pusat  layanan itu adalah rniliknya karena ia rnempunyai 

otoritas. 

5) Waktu belajar 

Karena keterbatasan gedung sekolah, sedangkan jumlah siswa banyak, maka ada 

siswa yang hams terpaksa sekolah di siang hingga sore hari. Waktu di mana anak- 

anak hams beristirahat, tetapi harus masuk sekolah. Mereka mendengarkan 

pelajaran sambil mengantuk. Berbeda dengan anak yang belajar di pagi hari. 

Sebab, pikiran rnereka masih segar. dan jasmani dalam kondisi baik. Karena 

belajar di pagi hari, lebih efektif daripada belajar pada waktu lainnya. Oleh karena 

itu alangkah baiknya kegiatan belajar di sekolah dilaksanakan pada pagi hari. 

6) Rumah 

Kondisi rumah yang sempit dan berantakan serta perkampungan yang terlalu 

padat dan tidak memiliki sarana umum untuk anak, akan rnendorong siswa untuk 

berkeliaran ke tempat-tempat yang sebenarnya tidak pantas dikunjungi. Kondisi 

rumah dan perkampungan seperti ini jelas berpengaruh buruk terhadap kegiatan 

belajar siswa. 

7) Alam 

Hal ini dapat berupa keadaan cuaca yag tidak mendukung anak untuk 

rnelangsungkan proses belajar mengajar. Kalaupun berlangsung, tentu kondisi 

belajar siswa akan kurang optimal. 



D. Cara Mendiagnosa Masalah Relajar dan Mengatasinya 

Yang dimaksud dengan proses mendiagnosis adalah proses perneriksaan terhadap 

suatu gejala yang tidak beres. Diagnosis masalah belajar dilakukan jika guru 

menandai atau mengidentifikasi adanya kesulitan belajar pada muridnya. 

Diagnosis masalah belajar dilakukan secara sistematis dan terarah dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengidentifhi adanya masalah belajar 

Untuk mengidentifikasi masalah belajar diperlukan seperangkat keterampilan 

khusus, sebab kemampuan mengidentifikasi yang berdasarkan naluri belakang 

kurang efektif. Gejalz-gejala munculnya masalah belajar dapat diamati dalam 

berbagai bentuk, biasanya muncul dalam bentuk perubahan perilaku yang 

menyimpang atau dalam menurunnya hasil belajar. Perilaku yang menyirnpang 

juga rnuncul dalam berbagi bentuk seperti: suka mengganggu ternan, rnerusak 

alat-alat pembelajaran dan lain sebagainya. 

2. Menelaah atau menetapkan status siswa 

Penelaahan dan penetapan status murid dilakukan dengan cara: 

1) Menetapkan tujuan khusus yang diharapkan dari murid 

2) Menetapkan tingkat ketercapaian tujuan khusus oleh murid denyan 

menggunakan teknik dan alat yang tepat. 

3) Menetapkan pola pencapaian murid, yaitu seberapa jauh ia berbeda dari Fjuan 

yang ditetapkan itu. 

3. Memperkirakan sebab te rjadinya masalah belajar 

Membuat perkiraan yang tepat adalah suatu perbuatan yang kompleks yang 

keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa prinsip yang 

hams diingat dalam memperkirakan sebab terjadinya masalah belajar: 

1) Gejala yang sama dapat ditirnbulkan oleh sebab yang berbeda 

2) Sebab yang sama dapat menimbulkan gejala yang berbeda 

3) Berbagai peny ebab dapat berinteraksi yang dapat menimbulkan gejala masalah 

yang makin kompleks. 

Analisis kasus 



Seorang ibu datang kepada seorang psikolog untuk herkonsultasi tentang apa yang 

dialami oleh anaknya Anak ibu tersebut yang berumur delapan tahun dan masih 

di kelas 1 SD karena tahun kemarin tidak naik kelas. Tahun ini, si ibu merasa 

kuatir anaknya tidak naik kelas lagi karena nilainya pas-pasan. Padahal, standar 

nilai sekarang kan tinggi. Pernah si ibu mendaftarkan anaknya untuk mengikuti 

tes intelejensi dan hasil IQ-nya 85. 

Ayahnya sangat keras d m  mengancam tidak akan menyekolahkan 

anaknya kalau sampai tidak naik kelas lagi. Sepintas, si anak bisa komunikasi 

dengan bsik dan tidak terlihat bodoh. Narnun, kalau materi terlalu banyak tidak 

bisa mengikuti. Si ibu merasa kebingungan. Dan bertanya kepada psikolog : Apa 

yang hams ibu lakukan ? Apa anak saya menga!ami kelainan? Bagaimana solusi 

terbaik? 

dari hasil IQ, putra ibu memang termasuk di bawah rata-rata. Kemungkinannya, 

anak mengalami kelambatan belajar. Namun, bukan karena dia tidak mau tetapi 

terbatas pada kemampuamya. Misalnya ibu sudah menyuruhnya belajar dan anak 

sudah melakukannya dengan waktu cykup lama clan berusaha maksimal. 

Tetapi, sesampai di sekolah anak lupa atau tidak bisa mengejakan dengan baik. 

Salah satu sebabnya karena kemampuan mengingat materi pelaiaran dan kapasitas 

kemampuan anak tidak berimbang. Kalau memang si kecil dirasa kesulitan 

mengikuti pelajaran di sekolah umum, dan tahun ini anak tidak naik kelas, ibu 

sepertinya harus mulai mencari sekolah alternatif. 

Rangkuman 

1. Pengertian belajar menurut Witherington (1952) : "helajar merupakan 

pembahan dalarn kepribadianyang dimanifestasikan sebagai pola-pola respons 

yang baru berbentukketerampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan 

kecakapan". 

2. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang 

saling bertukar informasi. 

3. Tumbuhkan terns motivasinya d m  jangan pernah memberikan sansi fisik, ha1 

tersebut hanya membuatnya fiustasi.lbu bisa mencari b a h t  dan minat anak 



yang mungkin menurut kita kurang h r g u n a  tapi anak suka dan bisa 

melakukannya dengan enjoy. 

4. Guru sebagai sumber pembelajar rnemiliki kewaj i ban mencari. menemukan, 

dan diharapkan memecahkan matalah-masalah belajar siswa. Dalam pencarian 

dan penemuan masalah-marlah tersebut ~ u m  dapat melakukan langkah- 

langkah berupa (1) Mengidentifikasi adanya rnacalah belajar (2) 

Menelaawmenetapkan status siswa (3) \4ernperkinkan sebab tejadinya 

masalah belajar. 

Tugas/Latihan 

Cari dua masalah belajar dalam pembeiajaran dan apakah solusi yang menurat 

anda tepat untuk masalah tersebut.: 
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dapat menentukan beda model, pendekatan, metode dan teknik pembelajaran 

Materi: 

I .  Pengertian strategi pembelajaran 

2. Perbedaan model, pendekatan, strategi. rnetode, dan teknik pembelajaran 

Materi 1 

Stmtegi Pembelajaran. 

Secara umum strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar halu?n untuk 

bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan 

dengan belajar mengajar, strate@ juga bisa diartikn sebagai pola-pola umum 

kegiatangum clan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tuj uan Yang telah digariskan. 



Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu (Sanjaya, 2007: 126). 

Kemp (1995) menjelaskan bahwa stmtegi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harm dikejakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dari pendapat tersebut, Dick and Carey 

(1985) juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itx adaiah suatu set materi 

dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk 

menimbulkan hasi l belajar pada siswa(Sanjaya,2007: 126). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

merupakan suatu rencana tindakan (rangkaian kegiatan) yang termasuk juga 

penggunaan metide dan pemanfaatan berbagai sumber dayalkekuatan dalam 

pembelajaran. Ini beraiti bahwa di dalam penyusunan suatu strategi baru sampai 

pada proses penyusunan rencana ke j a  beluni sampai pada tindakan. Strategi 

disusun untuk mencapai tujuarl tertentu. artinya disini bahwa arah dari semua 

keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan, sehingga penyusunan 

langkah-langkah pembelajaran, peman faatan berbagai fasilitas dan sumber belajar 

semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Narnun sebelumnya perlu 

dirumuskan suatu tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya. 

Menurut Djamarah (2002 : 5-6) ada empat strategi dasar dalam belajar mengajar 

yang meliputi hal-ha1 sebagai berikut: 

1. Mengidentifiksi serm menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan 

tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. 

2. Memilih sistem pendekatan helajar mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat. 

3. Memilih dan menetapkan pmsedur, n~etodedan teknik -'xiajar mengajar 

yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan 

oleh guru dalarn menunaikan kegiatan mengajamya. 



4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria 

serta standar keberhasilan dapat dijadikan pedornan oleh guru dalarn 

melakukan evaluasihasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan 

dijadikan urnpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang 

bersangkutan secara keseluruhan. 

Jenis - Jenis Strategi Pembelajaran 

Menurut Sanjaya (2007 : 177 - 286) ada heberripa strategi pembelajaran yang 

harus dilakukan oleh seorang guru anhra lain: 

I. Pengertian Strategi Pembelajaran Eksgositori 

Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang rnenekankan 

kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada 

sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai rnateri pelajaran 

secara optimal. 

Strategi pr~mhelajumn ekspositor~ merupakan bentuk dari pendekatan pernbelajran 

yang berorientasi kepada guru, diLntaLan demikian sebab dalarn strategi ini gun1 

memegang peranan yang sangat pcn t i~~g  ahu  dominan. 

Llengan rnenggunakan strategi ekspositori tcrtlapat beberapa keunggulan dan 

kelemahan di dalarn rnenggunakan strategi ini, yaitu: 

1. Keunggulan / Kelehihan Strategi Ehpositori 

1. Dengan strategi pembelajaran ekspositc~ri guru bisa mengontrol urutan dan 

keluasan rnateri pembelajaran, dengan dernikian ia dapat mengetahui 

sejauh rnana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. 

2. Strategi pembelajaran ekspositori dianqgap sangat efektif apabila materi 

pelajaran yang hams dikuasai siswa cukup luas, sementara itu wakti~ ynng 

dimiliki untuk belajar terbatas. 

3. Melalui strategi pembelajaran ekspositori selain siswa dapat mendengar 

melalui penuturan (kuliah) tentang suatu materi pelajaran juga sekaligus 

siswa bisa melihat atau menscbservasi (rnelalui pelaksanaan demonstrasi). 



4. Keuntungan lain adalah strategi pembelajaran h i  bisa digunakan untuk 

jurnlah siswa dan ukuran kelas yang besar. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam strafegi ekspositori h i  

dilakukan melalui metode ceramah, namun tidak berarti proses penyampaian 

materi tanpa tujuan pembelajaran. Karena itu sebelurn strategi ini diterapkan 

terlebih dahulu guru hams merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan 

terukur. Hal ini sangat penting untuk dipaham, karena tujuan yang spesifik 

memungkinkan untuk bisa mengontrol efektivitas penggunaan strategi 

pembelajaran. 

2. Kelemahan Strategi Ekspmi:ori 

Disamping rnemiliki keunggulan, strategi ekspositori ini juga rnemiliki beberapa 

kelemahan, antara lain:. 

1.  Strategi pembelajaran ini hanyn mungkin dapat dilakukan terhadap siswa 

yang rnemiliki kemampuan meridengar dan rnenyimak secara baik untuk 

siswa yang tidak rnemiliki kemitrnpuan seperti itu perlu digunakan strategi 

yang lain. 

2. Strategi ini tidak mungkin dapnt rnelayani perbedaan setiap individu baik 

perbedaan kemampuan, pengetnhuan, minat. dan bakat, serta perbedam 

gaya belajar. 

3. Karena strategi lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit 

mengembangkan kemarnpuan siswa dalam ha1 kemampuan sosialisasi, 

hubungan interpersonal, serta kzmampuan berpikir kritis. 

4. Keberhasilan strategi pembelaiaran ekspositori sangat tergantung kepada 

apa yang dimiliki guru seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, 

semangat, antusiasme, motivasi dan berbagai kemampuan seperti 

kemarnpuan bertutur (brkomunikasi) dan kemampuan mengelola kelas, 

tanpa itu sudah pasti proses pembelajaran tidak mungkin behasil. 

5.  Oleh karena itu, gaya komunikasi strategi pembelajaran lebih banyak 

te rjadi satu arah, maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa 

sangat terbatas pula Di samping itu, komunikasi satu arah bisa 



mengakibatkan pengetahuan yang dimil iki siswa akan terbatas pada apa 

yang diberikan guru. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa secara umum tidak ada satu strategi 

pembelajaran yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan strategi 

pembelajaran yang lain, baik tidaknya suatu strategi pembelajaran isa dilihat dari 

efektif tidaknya strategi tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan. Yembelajaran Ekspositori 

B. Stmtegi pembelajaran inquiry 

I. Pengertian Strategi Pembelajaran Inquiry 

Pembelajarao inquiry adalah rangkaian kegiatan pem belajaran yang 

menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses 

berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. 

Strategi pernbelajaran ini sering juga dinamakan strategi heuristik, yang berasal 

dari bahasa Yunani yaitu heuriskein yang berarti "saya menemukan". 

Strategi prmbelajaran inquiry merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran 

yang berorientasi kepada sisl.va (student centered approach). Dikatakan demikian 

karena dalam strategi ini siswa memesang peran yang sangat dominan dalam 

proses pembelajaran. 

Dari pen-jelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa keunggulan dan 

kelemahan dari strategi pembelajaran inquiry, yaitu: 

1. Keunggulant Keiebihan Strategi Pernbebajaran Inkuiri (Inquiry) 

Metode pembelajaran inkuiri merupakan strategi belajar yang banyak dianjurkan 

karena strategi ini memil iki beberapa keunggulan diantaranya: 

1. Strategi pembelajaran inquiry merupakan sh-ategi pembelajaran yang 

. menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini 

dianggap lebih bermakna. 

2. Dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya 

belajar mereka. 



3. Strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi yang dianggap sesuai 

dengan perkembangan psikologi belajar modem yang menganggap belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. 

4. Keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani 

kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, artinya siswa 

yang memiliki kemampuan belajar baik tidak akan terhambat oleh siswa 

yang lemah dalam belajar. 

2. KelemahanStrategi Pembelnjaran Inkuiri (Inquiry) 

Disamping memiliki keunggulan, strategi pembelajaran inquiry juga mempunyai 

kelemakzn, di antaranya yaitu: 

1. Jika strategi pembelajaran inquiry sebagai strategi pembelajaran, maka 

akan sulit terkontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 

2. Strategi ini sulit dalarn rnerencanakan pernbelajaran karena terbentuk 

dengan kebiasaan siswa dalam beljar. 

3. Kadang-kadang dalam mengimplernentasikannya mernerlukan waktu 

yang pan-jang sehingga sering guru sulit rnenyesuaikannya dengan waktu 

yang telah ditentukan. 

4. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa 

rnenguasai rnateri pelajaran, maka strategi pembelajaran inquiry akan sulit 

diimplementasikan oleh setiap guru. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran inquiry ini 

menekankan kepada proses mencari dan rnenernukan. Materi pelajaran tidak 

diberikan secara langsung, peran siswa dalarn strategi ini adalah rnencari clan 

menemukan sendiri rnateri pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitiitor 

dan rnembimbing siswa untuk belajar. 

C. Strategi pembelajaran berbasis masalah 

I. Pengetian Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas 

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang 



dihadapi secara ilmiah. Di dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini 

terdapat 3 ciri utama; 

Pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah rnerupakan rangkaian 

aktivitas petri'belajaran artinya dalam pembelajaran ini tidak mengharapkan 

siswa hanya sekedar mendengarkan, rnencatat kemudian menghafal mate; i 

pelajaran, akan tetapi melalui strategi pernbelajaran berbasis masalah 

siswa aktif berpikir, berkornunikasi, rnencari dan mengolah data dan 

akhirnya meny im pul kannya. 

Kedua, aktivitas pernbelajaran diarahkan untuk rnenyelesaika;. masalah 
. . 

Strategi pernbelajaran berbasis masalah menempatkan masalah sebagai 

kata kunci dariproses pembelajaran. Artinya, tanpa rnacalah tidak 

mungkin ada proses pernbelajaran. 

Ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan rnenggunakan pendekahn 

berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan rnetode ilmiah 

adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan 

secara sistematis dan empiris, sisternatis artinya berpikir ilmiah dilakukan 

melalui tahapan-tahapan tertentu, sedangkan empiris artinya proses 

penyelesaian rnasalah didasarkan pada data 3an fakta yang jelas. 

Dari penjelasan di atas dengan rnenggunakan strategi pembelajaran berbari.~ 

masalahjuga merniliki beberapa keunggulan dan kelernahan di dalarn proses 

pernbelajaran, yaitu: 

1. Keunggulan 

Sebagai suatu strategi pembelajaran, strategi pernbelajaran berbasis masalah 

memiliki beberapa keunggulan, di antaranya: 

1. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih 

memahami isi pelajaran. 

2. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta 

memberikan kepuasan untuk rnenentukan pengetahuan baru bagi siswa 



3. Pemecahan masalah dapat m e n i n g b t h z  aktivitas pembelajaran siswa. 

4. Pemecahan masalah dapat memhntu sis wa bagaimana mentrasfer 

pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalarn kehidupan nyata. 

5.  Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya dan bertanggungjawab dalam pernbelajaran yang 

mereka lakukan. 

6. Melalui pernecahan masalah dianggap iebih menyenangkan dan disukai 

siswa. 

7. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk 

berpikir kritis dan mengembangkan kemarnpuan mereka untuk 

menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 

8. Pernecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk 

rnengaplikasik& pengetahuan yang rnereka miliki dalam dunia nyata. 

9. Pemecahan masalah dapat mengembangkan rninat siswa untuk secara terus 

menerus belajar. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran berbasis 

masalah harus dimulai dengan kesadaran adanya masalah yang hams dipecahkan. 

Pada tahapan ini guru membimbing siswa pada kesadaran adanya kesenjangan 

atau gap yang dirasakan oleh rnanusia atau lingkungan sosial. Kemampuan yang 

harus dicapai oleh siswa, pada tahapan ini adalah siswa dapat menentukan atau 

menangkap kesenjangan yang terjadi dari berba2ai fenomena yang ada. 

2. Kelernahan 

Di samping rnerniliki keunggulan, strategi pembelajaran berbasis rnasalah juga 

merniliki beberapa kelemahan diantaranya: 

I .  Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mernpunyai kepercayaan 

bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan. maka mereka akan 

merasa enggan untuk mencoba. 

2. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving 

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 



3. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk mernecahkan masalah 

yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajer apa yang mereka 

ingin pelajari. 

D. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir 

Strategi pembelajar~n peningkatan kernampuan berpikir merupakan strategi 

pembelajaran yang menekankan kepada kernarnpuan berpikir siswa. Dalam 

pembelajaran ini materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan 

tetapi siswa dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus 

dikuasai melalui proses dialogis yang terns rnenerus dengan rnemanfaatkan 

pengalaman siswa. 

Strategi pembelajaran peningkatan kernampuan berpikir adalah model 

pembelajaranyang bertumpu kepada pengernbangan kemarnpuan berpikir siswa 

melalui telaahan fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk 

memecahkan masalah yang diajarkan. 

Dari pengertian di atas terdapat beberapa ha1 yang terkandung di dalam strategi 

pembelajaran peningkatan kemarnpuan berpikir. Pertarna, strategi pembelajaran 

ini adalah model pernbelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan 

berpikir, artinya tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran adalah bukan 

sekedar siswa dapat rnenguasai sejumlah rnateri pelajaran, akan tetapi bagaimltna 

siswa dapat rnengembangkan gagasan-gagasan dan ide-ide melnlui kemarnpuan 

berbahasa secara verbal. 

Kedua, telaahan fakta-fakta sosial atau pengalaman sosial rnerupakan dasar 

pengernbangan kernarnpuan berpikir, artinya pengernbangan gagasan dan ide-ide 

didasarkan kepada pengalaman sosial anak dalarn kehidupan sehari-hari dan 

berdasarkan kemampuan anak untuk rnendeskripsikan hasil pengarnatan rnereka 

terhadap berbagai fakta dan data yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari- 

hari. 

Ketiga, sasaran akhir strategi pernbelajaran peningkatan kemampuan berpikir 

adalah kemarnpuan anak untuk memecahkan masalah-masalah sosial sescni 

dengan taraf perkembangan anak. 



E. Strategi Pembelajaran kooperatif 

Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan klajar  yang dilakukan 

oleh siswa dalam kelompok-kelornpok tertentu untuk mencapai tujuan 

pernbelajaran yang telah dimmuskan. Ada empat unsur penting dalam strategi 

pernbelajaran kooperatifyaitu: (a) adanya peserta dalarn kelompok, (b) adanya 

aturan kelompok, (c) adanya upaya belajar setiap kelnrnpok, dan (d) adanya tujuan 

yang hams dicapai dalam kelompok belajar.. 

Strategi pembelajaran kooperatif rnerupakan model pembelajaran dengan 

menggunakan sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sarnpai enam 

orang yang mernpunyai latar belakang kemarnpuan akademik, jenis kelarnin. ras, 

atau suku yang bkrbeda (heterogen), sistern penilaian dilakukan terhadap 

kelompok. Setiap kelompok akan mernperoleh penghargaan (reward), jika 
7 

kelompok tersebut menunjukkan presiasi yang dipersyaratkan. 

F. Strategi pembelajaran kontekstual /Contextual Teaching Learning 

1. Pengertian Contextual Teaching Learning (CTL) 

Contoxtual Teaching Learning (CTL) adalah konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa yang 

rnendorong siswa mernbuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan dan 

keteranipilan siswa dapat diperoleh dari usaha siswa mengkontruksikan sendiri 

pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia belajar. 

PembeIujaran CTL melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran produbif 

yakni, konstruktivisme, bertanya (questioning), rnenemukan (Inquiry), masyarakat 

belajar (learning komunity), pemodelan (modeling), dan penilaian sebenarnya 

(autentic assement). 

2. Landasan Filosofi 

Landasan filosofi Contoxtual Teaching Learning adalah kontruktivisme, yaitu 

filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, 

siswa hams mengkontruksikan pengetahuan dibenak rnereka sendiri. Bahwa 

pengetahuan tidak dapat dipisahkan rnenjadi fakta-fakta atau proposisi yang 

terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan y.mg dapat diterapkan . 



Konshuktivisme berakar pada filsafat pragmatisme yang digagar oleh Jhon 

Dewey pada awal abad 20-an yang menekankan pada pengembangan siswa. 

Menurut Zahorik, ada lirna elemen yang hams diperhatikan dalam praktek 

pernbelajaran kontekstual. 

Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating learning) 

Pemerolehan pernngetahuan yang sudah ada (acquiring knowledge) 

dengan cara rnernpelajari secara keseluruhan dulu, kernudian 

rnemperhatikan detailnya. 

Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), yaitu dengan cara 

rnenyusun (:) hipbtesis (2) melakukan sharing kepada orang lain agar 

rnendapat tanggapan (validasi) dan atas dasar tanggapan itu (3) konsep 

tersebut direvisi clan dikernbangkan 

Mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applaying 

knowledge) 

Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap stmtegi pengetahuan 

tersebut 

3.  Inquiry ( rnenemukan ) 

Inquiry adalah rnerupakan suatu teknik yang tligunakan guru untuk dapat 

merangsang siswa untuk lebih aktif rnencari serta meneliti sendiri pemecahari 

masalah tentang pengetahuan yang sedang dipelajari. 

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran 

berbasis Contextual Teaching Learniug CTL. Pengetahuan dan keterarnpilan yang' 

diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-falita, akan 

tetapi hasil dari menemukan sendiri. Gum haws selalu rnerancang kegiatan yang 

rnerujuk pada kegiatan rnenemukan. 

Siklus Inqiry antara lain : 

Observasi 

Bertanya 

Mengajukan dugaan 



. Pengumpulan data 

Penyimpulan 

Langkah-langkah kegiatan rnenernukan (Inquiry), yaitu: 

a) Merumuskan masalah. 

Contoh : bagaimanakah silsilah raja-rain bani Abbasiah 

b) Mengamati atau rnelakukan observasi 

Contoh : membaca buku atau sumber lain untuk mendapat informasi pendukung 

c) Menganalisis dan menyajikan ha i l  dalarn tulisan, gambar, bagan., table, dan 

lainnya. 

Contoh : siswa rnembuat bagan silsilak raja-raja bani Abbasiah. 

d) Mengkornunikasikan.atau menyajikan h a i l  karya pada teman sekelas, guru 

atau audien yang lain. 

No PENDEKATAN CTL P ENDEKATAN 

TRADISIONAL 

1 Siswa secara aktif terlibat dalam Siswa adalah penerirna 

,proses pembelajaran in formasi seca1.a pasif 

2 Siswa belajar dari teman melalui Siswa belajar secara 

ke j a  kelompok, diskusi, d i n g  individual 

mengoreksi. 

3   ern be la jar an dikaitkan dengan Pembelajaran sangat abstrak 

kehidupan nyata dan atau yang dan teoritis 

disimulasikan 
.. . 

4 i~enlaku dibangun atas dasar :~eri laku dibangun atas dasar 

lkesadaran diri lkebiasaan 
~. .- . -~ - , - .~ .. -. 

5 i~e te ram~i lan  dikernbangkan atas ~e terarn~ i lan~d ikemban~kan~  

idasar pernahaman iatas dasar lat ihan 
~ 

- ~ -1 

6 iHadiah untuk baik adalah iHadiah untuk perilaku baik 
! 

lkepuasan diri :&I& pujian (angta) rapor ; 
~. .~ . ~ . .~ .. ~ 

. ~ 



I - - -- - - -- -_ -- 
- 7 Seseorang tidak melakukan yang lSesmrang tidak m e l a k u k a c  

I 
I 
ijelek karena dia sadar ha1 itu kelirubang jelek karena dia takut ' 

I I 

idan merugikan 'hukumm 
. . i . -- - --  .~. . . -~ -7 

8 IBahasa diajsrkan d&ngai i~ahasa  diajarkan dengan 

,pendebtan komunikatif, yakni jpendekatan struktural: rumus 

siswa diajak menggunakan bahasa hiterangkan sarnpai paham 
- .  

idalarn konteks nyata ikemudian dilatihkan 
- - . -. . . - ~ ... 

9 '~emaharnan siswa dikembangkan jpemaharnan ada di luar 

atas dasar yang sudah ada dalam :siswa, yang hams 

diri siswa ,diterangkan, diterima, dan 

:dihafal 

10 Siswa menggunakan kemampuan si&a ssara p&if menerimai 

befikir kritis, terlibat dalam rumusan atau pemahaman 

mengupayakan terjadinnya proses /(rnembaca, rnendengarkan. 

pembelajaran yang efektif, ikut !mencatat, menghafal) tanpa ' 

bertanggung jawab atas te jadinya 'memberikan kontribusi ide 

proses pembela-jaran yang efektif dalam proses pembelajaran 

dan membawa pemahaman 

masing-masing dalam proses 

pembelajaran 

I I Pengetahuan yang dimiliki Pengetahuan adalah 

manusia dikembangkan oleh penangkapan terhadap 

rnanusia itu sendiri. Manusia serangkaian fakta, konsep, 

diciptakan atau mernbangun atau hukum yang berada di 

pengetahuan dengan cara memk-ri luar din rnanusia 

arti dan memahami 

pengalamannya 
-~ .. . .~ . - - . - . . - . . . - - - . - - - - . - 

1 2 Karena i lhu  pengetahuan itu Bersifat absolut dan bersifat - j  
j 

idikembangkan oleh manusia final 

sendiri, sementara manusia selalu ; I 
! 



- -  ~ r~~ . - - . 
~~ -. ~ 

; mengalami pcristiwa bu, maka i 
I 

i jpengetahuan itu selalu 
I 

I 
~ . . .~ -. ... . 

13 l~is&a d h i n t a  bertanggung jawah ' ~ u r u  adalah penentu 

,memonitor clan mengernbangkan ljalannya proses 

Ipembelajaran mereka masing- :pembelajaran 

14 Pengharg&n terhadap pengalaman '~embelajaran tidak 

siswa sangat diutarnakan niemperhatikan pengalaman 

siswa 

I5 Hasil belajar diukur dengan Hasil belajar hanya diukur 

krbagai  cara : proses, bekerja, dengan hasil tes 

hasil karya, penampilan, rekaman, 

tes, dll. 

16 Pembelajaran te jadi di berbagai Pembelajaran hanya terjadi 

tempat, konteks dan setting dalam kelas 

17 Penyesalan adalah hukuman dari Sanksi adalah hukuman dari 

perilaku jelek perilaku jelek 

1 8 Perilaku baik berdasar motivasi Perilaku baik berdasar 

intrinsic motivasi ekstrinsik 

19 Berbasis pada siswa Berbasis pada guru 

20 kseorang berperilaku baik karena Seseorang berperi laku bai k 

ia yakin itulah yang terbaik dan karena dia terbiasa 

'beman faat melakukan begitu. 

Kebiasaan ini dibangun 

dengan hadiah yang 

rnenyenagkan 

~endekatan ~ o n k k s t u a l  Contextual Teaching Learning (cE) 
G . Strategi Pembelajaran Afekti f 

Strategi pembelajaran afektif memang ' w r k d a  dengan strategi pembelajaran 



kognitif dan keterampilan. Afektif berhubungan dengan nilai (value), yang sulit 

diukur, oleh sebab itu menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam 

diri siswa Dalam batas tertentu memang afeksi dapat muncul dalam kejadian 

behavioral, akan tetapi penilaiannya untuk sampai pada kesimpulan yang bisa 

dipertanggung jawabkan membutuhkan ketelitian dan observasi yang terus 

menerus, dan ha1 ini tidaklah rnudah untuk dilakukan. Apabila menilai pembahan 

sikap sebagai akibat dari proses pemklajarar: yang dilakukan guru di sekolah kita 

tidak bisa menyimpulkan bahwa sikap anak itu baik, misalnya dilihat dari 

kebiasaan berbahasa atau sopan santun yang bersangkutan, sebagai akibat dari 

proses pernbelajaran yang dilakukan guru. Mungkin sikap itu terbentuk oleh 

kebiasaan dalam keluarga dan lingkungan keluarga. 

Strategi pembelajaranafektif pada umumnya menghadapkan siswa pada situasi 

yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Melalui situasi ini 

diharapkan siswa dapat mengambil kcputusan txrdasarkan nilai yang dianggapnya 

baik. 
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Materi 2 

Perbedaan Model,Pendekatan, Strategi.dan Teknik dalarn Pembelajaran 

Model pada dasarnya rnerupakan bentuk pernbelajaran yang tergarnbar dari awal 

sampai akhir yang disajikan secara khas oleh gum. Dengan kata lain, mcdel 

pembelajaran rnerupakan bungkus atau bingkai dari penenpan suatu pendekatan, 

rnetode, dan teknik pernbelajaran. Kendati demikian, seringkali penggunaan 

istilah model pernbelajaran tersebut diidentikkan dengan strategi pernbelajaran. 

Pendekatan pernbelajaran 

Pendekatan pembelajarandapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang 

kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang 

te jadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, 

menginsiprasi, rnenguatkan, dan rnelatari rnetode pembelajaran dengan cakupan 

teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis 

pendekatan, yaitu: ( I )  pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat 

pada siswa (student centered approach) dan ( 2 )  pendekatan pernbelajaran yang 

berorientasi atau berpusat pada guru (teac,kr centered approach). 



Strategi Pembelajaran 

Kernp (Wina Senjaya, 2008) mengernukakan bahwa stntegi pernbelajaranadalah 

suatu kegiatan pembelajaran yang hams dike rjakan guru dan siswa agar tujuan 

pernbelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan 

mengutip pernikiran J. R David, Wina Senjaya (2008) menyebutkan bahha dalarn 

strategi pembelajaran terkandung rnakna perencanaan. Artinya. bahwa stntegi 

pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan 

diarnbil dalam suatu pelaksanaan pernbelajaran. Dilihat dari strateginya, 

pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian pula, yaitu: (1 ) 

exposi&ion-discovery learning dan (2) groupindividual learning (Rowntree 

dalarn Wina Senjaya, 2008). Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, 

strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan 

strategi pernbelajaran deduktif. 

Metodedapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengirnplernentasikan 

rencana yang sudah disusun dalarn bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa rnetode pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk rnengirnplenientasikan strategi pernbelajaran. dianhranya: 

( I )  ceramah; (2) dernonstrasi; (3) diskusi; (4) sirnulasi; ( 5 )  laboratoriurn; (6) 

pengalaman lapangan; (7) brainstorming; (8) debat, (9) sirnposiurn, dan 

sebagainya. 

Selanjutnya metode pernbelajaran dijabarkan ke dalarn teknik dan gaya 

pembelajaran. Dengan demikian, teknik pernbelajaran dapat diatikan sebagai c a n  

yang dilakukan seseorang dalam rnengirnplernentasikan suatu metode x c a n  

spesifik. Misalkan, penggunasn rnetode cerarnah pada kelas dengan jumlah siswa 

yang relatif banyak rnernbutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis 

akan berbeda dengan penggunaan metode cemmah pada kelas yang jumlah 

siswanya terbatas. Sernentara taktik pembelajaranmerupakan gaya seseorang 

dalarn melaksanakan metode atau tekrlik pernbelajaran tertentu yang sifatnya 

individual. Misalkan, terdapat dua orang sama-sarna menggunakan rnetode 



ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalarn taktik yarlg digunakannya. 

Dalarn penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dt.ny,an humor karena 

memang dia memiliki sense of humor yang tinggi, semenlara yang satunya lagi 

kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu 

elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu 

H. Agus Maimun. Dosen UIN Malang menulis Teori pemklajaran adalah fakta 

konsep, prinsip, dan prosedur pembelajaran yang telah diuji kebenarannya melalui 

pendekatan ilmiah (behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, perilaku 

sosial/social behavior). 

Disain pembelajaran adalah upaya untuk merencanakan dan rnenyusun. 

melaksanakan proses p&belajaran, dan rnenilai hasil pembelajaran secara 

sisternatis. 

Pendekatan pembelajaran adalah muatan-mrratan etis-paedagogis yang menyertai 

kegiatan proses pembelajaran yang berisi religiuslspiritual, Rasionallintelekh~al, 

Emosional, Fungsional, Keteladanan, Pernbiasaan, dan Pengalaman. 

Strategi pembejajaran adalah cara-cara tertenht yang digunakan secara sisternatis 

& prosedural dalam kegiatan pembela-iaran untuk meningkatkan kualitas proses 

dan hasil belajar. Contoh : contextual teaching-leaming, Quantum teaching- 

learning, Active learning, Mastery learning, Discovery-inquiry learning, 

cooperative Learning dan 

Model pembelajaran kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran (dick & Carey, weils, benety, dll) 

Kesimpulan. 

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang hams dike rjakan 

guru dan siswa agar tujuan pernbelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Dari pendapat tersebut, Dick and Carey 4 1 985) juga menyebu tkan bahwa strateg i 



pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang 

digunakan secara bersama-sama untuk menirnbulkan hasil belajar pada siswa 

Ada perbedaar, antara model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi 

pernbelajaran, tehnik dan metode pemklajaran. Walaupun perbedaan itu tidak 

begitu tegas, karena sernua istilah merupakan S ~ L U  kesatuan yang saling 

menunjang, untuk rnelaksanakan proses pembelajaran. Jadi model pembelajaran 

adalah pembungkus proses pembelajaran yang didalamnya ada pendekatan, 

strategi, rnetode dan tehnik. Contoh : model yang digunakan guru PAIKEM, 

Pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan pemerintah adalah pendekatan 

pehdelajaran yang terfokus pada siswa, dimana strategi pembeiajaran siswa aktif, 

bisa rnengungkapan gagasan, penemuan-penemuan 

Materi 3 

Faktor penentu dalam pemilihan strategi pemhelajaran 
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Learning Outcomes (Capaian Pembelajaran) Mata Kuliah terkait KKNl : 

Mernahami dan dapat rnenjelaskan karakteristik dan tahap 

perkembangan siswa SD 

Karakter Kritis 

Materi: I .  Karakteristik siswa SD 

2. Tahap perkembangan siswa SD 

Materi 1 

Karakteristik Anak SDAnak 

S D  rnerupakan anak dengan katagori banyak mengalami perubahan yang 

sangat drastis baik mental rnaupun fisik. Usia anak S D  yang berkisar antara 6 

sampai 12 tahun menurut Seifert dan H a f i n g  memilikitiga jenis 

perkembangan: 1 .Perkembangan Fisik Hal tersebut mencakup pertumbuhan 

biologis misalnya pertumbuhan otak, otot dan tulang. Pada usia 10tahun baik lai- 

laki maupun perempuan tinggi dan berat badannya bertarnbah kurang lebih 3,5 kg. 



Namunsetelah usia remaja yaitu 12 - 1  3 tahur; anak perempuanberkembang lebih 

cepat d a r i  pada laki-laki, Sumantridkk (2005). 

2.Perkernbanga1-1 Kognitif 

Hal tersebut mencakuppen~bahan dalam perkembangan pola fikir.Perkembangan 

kognitif seperti dijelaskan oleh Jean Piaget dapat dijelaskan berdasarkan tiga 

pendekatan Pendekatan perkernbangan yaitu: i. ~ a h a d ~ r a  Operasional 

2. Tahap Operasional Konkrit 

3. Tahap Operasional Formal 

Perkembangan Psikososial. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan dan 

perubahan emosi individu. Seperti di.jelaskan olehRober-t J. Havighurst 

mengemukakan bahwa setiap perkernbangat; ilidividu harus sejalan dengan 

perkembanganaspek lain seperti di antaranya adalah aspek psikis, moral dan 

sosial. Sejalan dengan R. J. FTavighurst di atas,Syaodih (2007) rnenjelaskan 

tahapan perkembangan anak jika dipandang dari aspek psikis, moral dan 

sosialadalah :Ketiga jenis perkembangan tersebut berjalan tergantung dari 

perkernbringan rnasing masing jenis sepertitersebut di atas yang berbeda. Hal 

tersebut tergantung dari variabel stirnulan yang rnendorong. Apabila 

rangsangan tisik y a y  sering diberikan maka faktor fisik anak yang berkcmhangan 

demikinn juga halnyadengan faktor kognitif dan psikososial.Karakteristik 

1 .  Kelas 1&2 SD berorientasi pada pembelajaran fakta lebih bersifat konkrit 

atau kejadian-kejadian yang ada disekitar lingkungan siswa-rnenggunakan 

pendekatan tematik 

2. Kelas 3 siswa sudah dihadapkan pada konsep generalisasi yang dapat 

diperoleh dari fakta-fakta darikejadian-kejadian yang konkrit 

3. Kelas 4,5,6 disebut kelas tinggi siswa dihadapkan pada konsep-konsep 

atau prinsip-prinsip penerapannya. 

Tematik untuk pernbelajaran kelas rendah 



Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik 

memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut: 

1. Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered), ha1 ini sesuai 

dengan pendekatan belajar modem yang lebih banyak menempatkan siswa 

sebagai subjek belajar sdangkan guru lebih banyak berperan sebagai 

fasilitator yaitu memberikan kernudahan-kemudahan kepada siswa untuk 

rnelakukan aktivitas belajar. 

2. Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa 

(direct experiences). Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada 

sesuatu yang nyata (konkrit) sebagai dasar untuk memahami hal-ha1 yang 

lebih abstrak. 

3. Pemisahan matapelajaran tidak hegitu jelas 

Dalam pembelajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak 
' 

begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema 

yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 

4. Menyajikan konsep dari berhagai matapelajaran 

Pembelajaran ternatik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran 

dalarn suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, Siswa r?ampu 

memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk 

rnembantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. 



Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru dapat mengaitkan 

bahan ajar dari sat-u mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, 

bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan 

dimana sekolah dan siswa beraila. 

6. FIasil pembelnjaran sesuai dungan minat dan kebut~rhan si.wa 

Siswa diberi kesempatan untuk me~goptimalkan potensi yang dimilikinya 

sesuai dengan minat dan kebutr~hannya. 

7. Menggunakan prinsip he Iajur santhil hermuin dan menyenangkan 

RAMBU-RAMBU 

1 .  Tidak semua mata pelajaran harus dipadukan 

2. Dimungkinkan terjadi penggahungan kompetensi dasar lintas semester 

3. Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan, jangan dipaksakan untuk 

dipadukan. Kompetensi dasar yang tidak diintegrasikan dibelajarkan secara 

tersendiri. 

4. Kompetensi dasar yang tidak tercakup pada terna tertentu hams tetap 

dia-jarkan baik melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. 

5.  Kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemarnpuan membaca, menulis, 

dan berhitung serta penanaman nilai-nilai moral 



6 .  Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, 

lingkungan, dan daerah setempat 

Materi 2 

Tahap-tahap perkembangan usia sekolah dasar 

Berdasarkan pada teori kognitif piaget, pemikiran anak-anak usia 

sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran kongkret-operasional, yaitu 

masa dimana aktivitas mental anak terfokus pada objek-objek yang nyata 

atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya- Menurut pieget, 

operdsi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau 

skema-skema. 'Sedangkan opersi kongkret adalahaktifitas mental yang 

difokuskan pada objek-objek dan peristiwa-peristiwa nyata atau kongkreat 

dapat di ukur. Desmita (2009: 104). 

Artinya anak usia sekolah dasar sudah memiliki kemampuan untuk 

berpikir melalui urutan sebab al;iba~ clan mulai mengenali berbagai cara 

pemecakan pernasalahan yang dihadapinya. Anak usia ini juga dapat 

rnempertimbangkan secara logis liasil dari sebuah kondisi atau situasi serta 

tahu beberapa aturan atau strategi berpikir. seperti penjumlahan, 

pengurangan penggandaan, mengurutkan sesuatu secara berseri dan mampu 

memahami operasi dalam sejumlah konsep, seperti 5 x 6 = 30 dan 30 : 6 = 5 

(Jhonson & Medinnus, 1974). 

Menurut piegef anak-anak pada masa kongkret operasional (masa 

sekolah SD) ini telah rnampu menyadari konservasi, yakni kemampuan anak 

unhk berhubungan dengan sejumlah asp& yang berbeda secara serempak 

(Jhonson & Medinnus, 1974). I-la1 ini addah karena pada masa ini an& telah 

mengembangkan tiga macam proses yang disebut dengan opemi-operasi: 

negasi, resiprokasi dan identitas. 

a.Negasi (negation) 



Pada masa pra-opersional anak hanya melihat keadaan permulaan dan 

akhir dari deretan benda, dengan kata lain mereka hanya rnengetahui 

permulaan dan akhirnya saja tetapi belum memaharni alur tengahnya. 

Tetapi pada rnasa kongkret opersional, anak memahami proses apa 

yang terjadi diantara kegiatan itu dan memahami hubungan-hubungan 

antara keduanya. 

b-flubungan timbal balik (resiprokasi) 

Ketika anak melihat bagaimana deretan dari benda-benda itu diubah, 

anak mengetahui bafiwa deretan benda-benda bertambah panjang, 

tetapi tidak rapat lagi dibandingkan dengan deretan lain. Karena anak 

mengetahui hubungan timbale balik antara panjang dan kurang mpat 

atau sebaliknya kurang panjang tetapi lebih rapat, maka anak tahu pula 

bahwa jumlah benda-benda yang ada pada kedua deretan itu sarna. 

Desmita (2009:105). Sehingga dalam masa ini anah rnulai mengerti 

tentang hubungan tirnbal balik. 

Pada usia sekolah (SD) anak sudah mengetahui berbagai benda yang 

berada dalarn suatu deretan, bisa menghitung, sehingga meskipun 

susunan dalam deret di pindah, anak tetap mengetahui jumlahnya 

sama. (Gunaris, 1990) dalam (Desrniw2009). Jadi, anak pada usia 

sekolah (masa Konkrit operasionai) dapat mengetahui identitas 

berbagai benda dan rnulai memahami akan susunan dan urutan 

tertentu. 

.Remaja (SMP dan SMA) 

Pada masa remaja, kemampuan an& sudah Bemakin berkembang hingga 

memasuki tahap pemikiran operasional formal. Yaitu suatu tahap 

perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 dan i 2  tahun 

dan terns berlanjut sarnpai usia remaja sarnpai masa dewasa (Lerner & 



Hustlsch, 1983) dalam (Desrnita, 2009). Pada masa remaja, anak sudah 

mampu berfikir secara abstrak menalar secara logis, clan menarik 

kesimpulan dari informasi yang sudah tersedia. 

Pada masa remaja, anak sudah rnampu befikir secan abstrak dan 

hipotesis, sehingga ia mampu berfikir apa yang terjadi atau apa yang akan 

tejadi. Mereka sudah mampu berfikir masa akan datang dan mampu 

menggunakan symbol untuk sesuatu bendn yang belum diketahui. 
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Learning Outcomes (Capaian Pembelajaran) Mata Kuliah terkait KKNI : 

-- 

Mampu membedakan dan rnenerapkan model-model pernbelajaran di SD 

Karakter kritis 1 ~ - ~- 

hlateri 

Model-model pcrnhcla.jaran 

MODEL PEMBELAJARAN 

Model pernbelajarar; diartikan sebagai surttu rencana mengajar yang 

~nemperlihatkan pola pembelajaran terlentu, dalarn pola tersebut dapat terlitut. 

kegiatan guru dan siswa. suinber belajar yang digunakan di dalarn mewujudkan 

kondisi belajar atau sistem lingkungnn yang memungkinkan siswa mampu belajar 

Di dalarn model pembelajaran terdapat karakteristik urutan tahapan kegiata guru 

dan siswa dalarn peristiwa pembelajaran yang dikenal dengan sintaks. Di balik 

tahapan pembelajaran tersebut terda7at rasional yang merijuk pada suatu teori 

belajar tertentu. Rasional tersebut merupakan karakteristik yang mernbedakan satu 

model dengan model lainnya (Indrawati, 2000). Dengan dernikian suatu model 

merniliki ernpat karakteristik yaitu: 



I .  Landasan teori 

2. Tujuan yang harus dikuasai siswa 

3. Sintak atau urutan langkah kegiatan gunr-siswa 

4. Kondisi belajar atau sistem lingkungan pembelajaran 

Joyce dan Weil (1 996) dalam b u h n y a  bfori'cl of Teaching telsh menggolongkan 

model-model pembelajaran menjadai empat nlmpun model pembelajaran. 

Rumpun model pembelajaran tersebut antara lain adalah Rumpun Model-model 

Pembelajaran Pengolahan Informasi, Rumpun Model-model Pernbelajaran 

Individual. 

I .  Rumpun Model-model Pemhelajaran Pengolahan Informasi 

Model-model pembelajaran dalarn rurnpun ini hertitik tolak dari prinsip-prinsip 

pengolahan inforrnasi yaitu cara-cara rnanusia menanggapi rangsangan dari 

lingkungan, mengorganisasikan data, rncngenali masalah dan mencoba mencari 

solusinya, serta rnengrnebangkan konscp-konsep dan bahasa untuk rnenangani 

masalah tersebut. Model dalam rumpun irii berhubungan dengan kemampuan 

pemecahan masalah, kernampuan intelektual secara ulnum, dan penekanan konsep 

serta inforrnasi yang berasal dar disiplin ilmu sccara akadernis.Berikut adalah 

jenis-mode-model pernbelajaran yang termasuk rumpirn pengolahan informasi: 

Tabel. 1 

Model - model Pembela-jaran Pengolahan Inforrnasi 

No. Jenis Model Tujuanl rnanfmt 

1 .  Herfikir lnduktif Model ini ditujukan untuk pcrnbentukan kernarnpuan berfikir 

indukiifyang banyak diperlukan dalarn kegiatan akadernik, dan 

diperlukan tlalarn kehidupan sawra  urnurn 

2. Latihan Inkuiri M d e l  ini clirancang untuk rnelibatkan siswa dalarn berfikir 

xbab-akibat dan melatih mengajukan per tanyan secan opic dan 

tepat 

3. Concept aftainrnent Dirancang untuk rnengajarkan (pernbentukan) konsep dan untuk 

rncrnbantu siswa rnenjadi lebih efcktif dalam belajar konsep 

(kcmampuan berfikir induktif) 
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. ~~ - -. ~ 

4. Mnemonic (stiategi Model ini dirancang untuk rnembantu guru &darn rnenyajikan 

mengingat d m  bahan pelajaran dan cara-cara rnernbantu siswa baik secara 

rnencrirna informasi) individual maupun secnn kooperatif dalarn rnempelajari 

informasi atau konsep 
.- . 

5 .  Perkembangan kognitif ~ o d e l  i i b e r f " i i n  uniuk rnernbntu guru d a l k  pernbentukan 

kernarnpuan berfikirl pngernbangn inteleh?ual pada umurnnya, 

khususnya bertikir logis. Kemampuan ini dapat diterapkan pada 

kehidupan sosinl dan pcngembangan moral 

6 .  Advmce Organizer Mcdel ini dirancang untuk rneningkatkan kernarnapuan 

rnengolah informasi dalarn kapasitas untuk rnernbentuk dan 

rnenghubungkan dengan pengetahuan ban! pada siruktur kognitif 

yang telah ada 

Dirancang untuk rnemtantu siswa break sel dalarn kegiatan 

pernixahan rnasalah dan rnenulis untuk mernpcroleh pandangan 

baru terhndap suatu opic berdasarkan banyak ha1 dari lapangan 

7. Synectics 

2. Rumpun Model-model Pernbelaj;~ran Individual 

Model-model pernbelajciran pada runipun individual ini memfokuskan pada 

pengembangan pribadi. Model ini rneneknnkan pada proses rncngkonstruk dan 

rnengorganisasi realita yang rnernar1tI;ing manusia sebagai pcrnbuat makna. 

Bcberapa model yang termasilk rurnpun pembclajaran individual ini antara lain: 

'Tabel. 2 

Model-rnotlel l'ernbelajaran Individual 

No. Jenis klodel Tujuanl Manfaat 

I .  Pengajaran non Direktif Model ini mcnekankan pada kcrnitnan Guru-siswa. Guru berusaha 

niernhantr~ siswn rnernahami perdnnya dalarn pcndidikan rnereka 

sendiri. Model ini juga rnenekankan pacla pernbentukan kernmpuan 

belajar sendiri untuk mencapai pernaham;~n dan penernuan diri 

sendiri sehingga terbentuk konsep diri 

2. Lati hsn kesntlaran 'Model ini krguna untuk mcningk:ltkan kernarnpuan/kapasitas 

.seseonng dalam rnengsplomi dan rnenyndari pernaharnan diri 

sendiri 

3. Sistem Konscptual Model ini dirancang untuk meningkatkan kornpleksit&lspribadi dan 

feksibilitas 



. ~. . - ~  . . . ~  - .... 

4. Pertemuan K e l x  Model ini ditujukan untuk pengemhangan pemahamn dan 

tanggungjawab pad diri sendiri dan kelompk sosialnya 
. . - . . -. . - 

3. Rumpun Model-Model Pembelajaran Sosial 

Model-model pernbelajaran rumpun sosial menggabungkan antara belaajr dan 

masyarakat. Kedudukan helajar di sini adalah bahwa perilaku kooperatif tidak 

hanya merupakan pernberi scmangat sosial, tetapi juga intelektual. Sebaliknya 

tugas-tugas yang sering dilakukan dalarn kehidupan sosial dapat dirancang untuk 

-, -. Jurisprudential 

rneningkatkan belajarkeakademisan. 

Jenis model pernbelajaran rumpun sosial antara lain: 

Tabel. 3 

Model-Model Pernbelajaran Sosial 

No Jenis Model TujuanlMa~fnat 

1 .  Partner in learning I keria hlodel ini dinncang untuk rnernbcrikan bimbingan 

kelompok kcpada siswa un~uk mendefinisikanl rnenemukan 

maulah, rneriggali berhagai pandangan terhadap 

rna~alah. bclajar hersarnn mtuk rnenguasai 

inforrnasi. idc. dan keternmpilan yang secara simultan 

rnenpcrnbangk~n konipctensi sos i~ l .  

hlotlel ini dirancang untuk rnelatih kemarnpuan 

rnengolah intbr-masi dan menyelesaikan isu 

kemasyarakatan dengan kenngka acuan alau cara 

hcrfikir jurisprudential (ilrnu tentang hukum-hukum 

manusin) 

> - . Rolc f'laying (Ixrrnain peran) h.lociel ini dirancang untuk nienpjak siswa dalarn 

rncnyelidiki nilai-nilni pribadi dan sosial melalui 

[ingkahlaku n le reh  sendiri dan nilai-nilai yang 

nicrujadi surnhrr dari penyelidikan itu. Bermain peran 

jug:u rnenlbantu siswa rnengumpulkan dan rnenata 

intimnnsi rnengcnai isu-is11 sosial, rnengernbangkan 

rJs1 ernpati kepada teman, dan mengemban_&an 

krtenmpilan-keterampilan sosial siswa. 

4. Humpun Model-Model Pemhelajarala Perilaku 



I 
Model-model pernbelajaran pada rumpun ini didasarkan psda suatu pengetahuan 

I yang mengacu pada teori perilaktl seperti teori belajar, teori belajar sosial, 
I 

rnodifikasi perilaku atau perilaku terapi. Model pernbelajaran rumpun ini 

i rnementingkan penciptaan lingkungan belajar yang mernungkinkan manipulasi 
i 

penguatan perilaku secara efektif sehingga terbentuk pola perilaku yang 

dikehendnki. 

Beberapa model pernbelajiran pada rurnpun ini antara lain : 

Tabel.4 

Model-Model Penlbelajaran Perilaku 

No. Jenis Model Karakterist ik Model 

1. Mastery Icarning, Direct Rahan-bahan yang akan dipelajari siswa dipecah e dalam 

Instruction, dan Social unit-unit yang sederhana hingga yang kornpleks. Bahan 

learning Thcory yang dipelajari siswa umumnya dipela.jari secara 

individual rnelalui k rbaga i  media 

7,. Sclf Control Model pcmbelajaran ini mengandalkan pada bagairnana 

siswa harus berprilaku dan siswa belajar dari dampak 

perilaku tersebut, serta mcngcndalikan lingkungannya 

schingga perilaku terseb;t dapat produktif. 

3. 1-earning from simulation 1)al;lm siluasi tertentu, individu akan memoclifikasi 

perilakunya sesuai dengan masukan yang diterima dari 

lingkungau. hlcreka akan rncnata lingkunagnnya dan 

p la -po la  r e spnnya  dcngan masukan-rnasukan dari 

lingkungai~ 

4. The  condition of  learning Model ini rnenekankan pada hasil belajar : apa yang 

diharapkan dari tugaslfungsi instruksional guru. 

Karakteristik Urnum Dari Setiap Kumpun Model Pembelajaran ! 

Model pernbelajaran adalah kerangka konseptual yang rnelukiskan 

prosedur yang sistematis dalarn rnengoganisasikan pengalaman belajar untuk 

rfiencapai tujuan belajar tcrtentu dan berfungsi sebagai pedornan bagi para 

perancang pernbelajaran dan para pengajar dalam rnerencanakan dan 

melaksanakan aktivitas pernbelajaran 



a. Karakteristik Umum Model Pemrosesan Informasi 

Berprinsip pada pengolahan informasi oleh manusia dengan memperkuat 

dorongan-dorongan internal 1 dari dalarn dirinya untuk rnemahami dunia dengan 

cara rnenggali dan rnengorganisasikan data merasakan adanya masalah dan 

rnengupayakan jalan keluamya serta pengembangkan bahasa untuk 

rnengungkapkannya. 

- Menekankan pada peserta didik agar memiliki kemampuan untuk 

mernproses informasi. 

Dalam rumpun model pembelajaran pemrosesan informasi terdspat 7 model 

pembelajaran. yaitu : Pencapaian Konsep (Concept Attainment, Berpikir induktif 

(InductiveThinking), Latihan Penelitian (Inquiry Training, Pemandu Awal 

(Advance Organizer), Memorisasi (Memorization), Pengembangan lntelek 

(Developing Intelect),Penelitian Ilmiah (Scientic Inquiry) 

b. Karaktcristik Umum Model Personal 

Proses pendidikan sengaja diusahakan yang niemungkinkan seseorang dapat 

memahami diri sendiri dengan baik , sanggiip mernikul tanggung jawab untuk 

pendidikan dan lebih kreatif ~intirk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. 

Memusatkan perhatian pada pandangan persenrangan dan berusaha 

tnenggalakkan kemandirian yang produktif sehingga manusia menjadi semakin 

sadar diri dan bertanggung jawab atas lujuannya. 

Dalam rumpun model personal ini terdapat 4 model pernbelajaran, yaitu : 

Pengajaran 'Tanpa Arahan (Non Directive Teaching), Model Sinektik (Synectics 

Model), Lntihan Kesadaran (Awareness Training). Pertemuan Kelas (Classroom 

Meeting) 

c. Karakteristik Umum Model Interaksi Sosial 

- Menitik beratkan pada pengernbangan kemarnpuan ke rjasama dari para 

siswa. 

Berdasarkan pada dua asumsi pokok, pertama : masalah-rnasalah sosial 

diidentifikasi dan dipecahkan atas dawr dan melalui kesepakatanm-kesepakatan 



dengan menggunakan proses-proses sosial, kedua : proses sosial yang demokratis 

perlu dikernbangkan untuk melakukan perbailcan masyarakat dalarn arti seluas- 

luasnya secara build-in dan terus menerus. 

Dalam rumpun model interaksi sosial ini terdapnt 5 model pembelajaran, yaitu : 

Investigasi Kelompok (Group Investigation), Bermain Peran (Role Playing), 

Penelitian Yurisprudensial (Jurisprudential Ulnquiry), Latihan Laboratoris 

(Laboratory Training) dan Penelitian Ilmu Sosial 

d. Karakteristik Umum Model Sistern Perilaku 

- Mementingkan penciptaan sistem lingkungan belajar yang memungkinkan 

penciptaan sistern lingkungan belajar yang memungkinkan manipulalsi penguatan 

tingkah laku (reinforcement) secara efektif sehingga terbentuk pola tingkah laku 

yang dikehendaki. 

Memucatkan perhatian pada perilaku yang terobservasi dan metode dan tugas 

yang dibcrikan dalam rangka mengkomunikaksikan keberhasilan. 

Llalarn rurnpun rnodel sistem perilaku ini terdapat 5 model pembelajaran, yaitu : 

Relaiar Tr~ntas (Mastery Learning), Pernbelajaran Langsung (Direct Instruction), 

Belajar Kontrol Diri (Learning Self Control), Latihan Pengernhangan 

Kcterarnpilan dan Konsep (Training for Skill and Concept Development), Latihan 

:\ssertif (ilssertive Training) 

Setiap model pernbelsjaran pang diterapkan dalam proses belajar rnengajar 

n~emiliki kelebihan dan kekurangan. Model pembelajaran inkuiri terbimbing 

merniliki kelebihan tertentu. Kelebihan rnodel pembelajaran inkuiri terbirnbing 

>ang dikcrnukakan oleh B n ~ n e r  (Wartono, 2003) yaitu : 

Model pcrnbelqjaran inkuiri n~cningkatkan potensi intelektual siswa. Hal ini 

clikarenakan siswa diberi kesempatan untuk mencari dan menernukan sendiri 

jawaban dari permasalahan yang diberikan dengan pengamatan dan pengalaman 

sendiri. 



Ketergantungan siswa terhadap kepuasan ekstrinsik bergeser kearah kepua.san 

intrinsik. Siswa yang telah berhasil menernukan sendiri sarnpai dapat 

memecahkan rnasalah yang ada akan rneningkatkan kepuasan intelektualnya yang 

datang dar dalam diri siswa. 

Kelebihan Dan Kekurangan Model-Model Pembelajaran Inovatif 

Metode debat rnerupakan salah satu rnetode pembe!ajarrln yang sangat penting 

untuk meningkatkan kernarnpuan akadelnik siswa. Materi ajar dipilih dan disusun 

rnenjadi paket pro dan kontra. Siswa dibagi ke dalarn beberapa kelompok dan 

setiap kelornpok terdiri dari empat orang. Di dalarn kelompoknya, siswa (dua 

orang mengarnbil posisi pro dan dua orang lain~iya dalam posisi kontra) 

melakukan perdebatan tentang topik yang ditugaskan. Laporan masing-masing 

kelompok yang menyangkut kedua posisi pro dan kontra diberikan kepada guru. 

Selanjutnya guru clapat mengevalunsi setiap siswa tentang penguasaan materi 

yang rneliputi kedua posisi tersebut dnn mengevaluasi seherapa efektif siswa 

terlibnt dalam prosedur debat. 

Pada das:irnya, agar semua model hcrhasil seperti yang diharapknn pernbela-jaran 

kooperatif, sctiap model harus rnelibatkan materi ajar yang memungkinkan qiswa 

saling mzmbantu dan rnendukung kctika lnereka belajar rnateri dnn bekerja saling 

tergantung (interdependen) untuk menyelesaikan tugas. Ketrarnpilan sosial yang 

dibutuhkan dalam usaha berkol;lborasi harus dipandirng penting dalarn 

keberhasilan rnenyelesaikan tugas kelornpok. Ketrarnpilan ini dapat diajarkan 

kepada siswa dan peran siswa dapat ditentilkan untuk rnem fasilitasi proses 

kelompok. Peran tersebut rnungkin bermacarn-macarn rnenurut tugas. rnisalnya, 

peran pcncatat (recorder). pembunt kesimpulan (summari~er).  pengatur rnateri 

(material manager), atau fasilitator dan peran guru bisa sehagai pemonitor proses 

belajar. 



Adapun keunggulan metode problem solving sebagai berikut: 

1. Melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. 

2. Berpikir dan bertindak kreatif. 

3. Mernemhkan rnasalah yang dihadapi secara realistis 

4. Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. 

5. Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. 

6. Merangsang perkembangan kemajuar~ berfiki~. siswa unt'uk rnenyelesaikan 

rnasalah yang dihadapi dengan tepat. 

7. Dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya 

dunia ke rja. 

Kelernahan metode problem solving sebagai berikut: 

I .  Beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk menerapkan metode ini. Misal 

terbatasnya alat-alat laboratorium rnenyulitkan siswa untuk melihat dan 

mengarnati serta akhirnya dapat menyimpulkan kejadian atau konsep tersebut. 

2. Mernerlukan alokasi waktu yang lebih pan-jang dibandingkan dengan metode 

pernbelajaran yang lain. 

Rangkurnan 

1 .  Model pernbelajaran diartikan sebagai suatu rencana mengajar yang 

rnemperlihatkan pola pembelajaran tertentu, dalam pola tersebut dapat terlihat 

kegiatan guru dan siswa, sumber belajar yang digilnakan di dalam rnewujudkan 

kondisi belajar atau sistem lingkungan yang memungkinkan siswa marnpu belajar. 

Di dalam model pembelajaran terdapat karakteristik urutan tahapan kegiata guru 

dan siswa dalam peristiwa pembelajaran yang dikenal dengan sintaks. Di balik 

tahapan pembelajaran tersebut terdapat rasional yang merujuk pada suatu teori 

belajar tertentu. Rasional tersebut merupakan karakteristik yang membedakan satu 

model dengan model lainnya (Indrawati, 2000). 

2. Karakteristik Umum Dari Setiap Rumpun Model Pembelajaran 



Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengoganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan akt ivitas pembelajaran 

c 
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Learning Outcomes (Capaian Pembelajaran) Mata Kuliah terkait KKNI : 

Mampu menerapkan pembelajaran Inovatif di sekolah dasar ----I 

Materi 
1. Pengertian Pembelajaran Inovat i f  ai SD 
2. Model-model pembelajaran 

Materi 1 
Pengertian pembelajaran lnovatif 

Saat ini, di kalangan guru, senantiasa berdengung istilah pernbelajaran inovatif. 

Di mana-rnana, inovatif menjadi barang yang diburu guru untuk diketahui, dipelajari, 

dan dipraktikkan d i  kelas. Seolah-olah, tanpa inovatif, dunia guru tidak harurn namanya. 

Sebenarnya, pembelajaran inovatif i tu  apa? lnovatif (innovative) yang berarti new ideas 

or techniques, merupakan kata sifat dari inovasi (innovation) yang berarti pernbaharuan, 

juga berasal dari kata kerja innovate yang berarti make change otau introduce new thing 

(ideas or techniques) in oerder to make progress. Pernbelajaran, rnerupakan terjernahan 

dari learning yang artinya belajar,atau pernbelajaran. Jadi, pembelajaran inovatif adalah 

pembelajaran yang dikernas oleh pebelajar atas dorongan gagasan barunya yang 

merupakan produk dari learning how to learn untuk melakukan langkah-langkah belajar, 

sehingga rnemperoleh kemajuan hasil belajar. 

Pembelajaran inovatif juga mengandung arti pernbelajaran yang dikemas oleh 

guru atau instruktur lainnya yang merupakan wujud gagasan atau teknik yang dipandang 

baru agar marnpu rnernfasilitasi siswa untuk memperoleh kemajuan dalam proses dan 



hasil belajar. 

Berdasarkan definisi secara harfiah pembelajaran inovatif tersebut, tampak di  dalamnya 

terkandung makna pembaharuan. Gagasan pembaharuan muncul sebagai akibat 

seseorang merasakan adanya anomali atau krisis pada paradigma yang dianutnya dalam 

memecahkan masalah belajar. Oleh sebab itu, dibutuhkan paradigma baru yang diyakini 

mampu memecahkan masalah tersebut. Perubahan paradigma seyogyanya diakomodasi 

oleh semua manusia, karena manusia sebagai individu adalah makhluk kreatif. Namur, 

perubahan sering dianggap sebagai pengganggu kenyamanan diri,karena pada 

hakikatnya seseorang secara alamiah lebih mudah terjangkitvirus rutinitas. 

Padahal, di  dalam pendidikan, banyak kalangan mengakui bahwa pekerjaan 

rutin cenderung tidak merangsang, membuat pendidikan ketinggalan zaman, dan akan 

mengancam eksi.$tensi negara dalam perjuangan dan persaingan hidup. Rutinitas kinerja 

dapat bersumber dari -beberapa iaktor yang d~anggap menghambat inovasi. Faktor- 

faktor yang dapat dikategorikan sebagai penghambat inovasi, adalah: keunggulan 

inovasi relatif sulit untuk dijelaskan dan dibuktikan, sering dianggap time dan cost 

consumming, pelaksanaan cenderung partial, complexity innovation sering menghantui 

orang untuk diam di jalan rutinitas, dan simplification paradigm dalam innovation 

dissemination berpotensi mengurangi keyakinan dan pemahaman bagi para praktisi 

terhadap inovasi. 

lnovasi pembelajaran muncul dari perubahan paradigma pembelajaran. 

Perubahan paradigma pembelajaran berawal dari hasil refleksi terhadap eksistensi 

paradigma lama 

yang mengalami anomali menuju paradigma baru yang dihipotesiskan mampu 

memecahkan masalah. Terkait dengan perkuliahan di  perguruan tinggi, paradigma 

pembelajaran yang dirasakan telah mengalami anomali, adalah (1) kecenderungan guru 

untuk berperan lebih sebagai transmiter, sumber pengetahuan, mahatahu, (2) kuliah 

terikat dengan jadwal yang ketat, (3) belajar diarahkan oleh kurikulum, 

(4)kecenderungan fakta, isi pelajaran, dan teori sebagai basis belajar, (5) lebih 

mentoleransi kebiasaan latihan menghafal, (6) cenderung kompetitif, (7) kelas menjadi 

fokus utama, (8) komputer lebih dipandang sebagai obyek, (9) penggunaan media statis 

lebih mendominasi, (10) komunikasi terbatas, (11) penilaian lebih bersifat norrnatif. 

Paradigma tersebut diduga kurang mampu memfasilitasi siswa untuk siap terjun di  

masyarakat. 

Paradigma pembelajaran yang merupakan hasil gagasan baru adalah (1) peran guru 

lebih sebagai fasilitator, pembimbing, konsultan, dan kawan belajar, (2) jadwal 

fleksibe1,terbuka sesuai kebutuhan, (3) belajar diarahkan oleh siswa sendiri, (4) berbasis 

masalah,proyek, dunia nyata, tindakan nyata, dan refleksi, (5) perancangan dan 

penyelidikan, (6)kreasi dan investigasi, (7) kolaborasi, (8) fokus masyarakat, (9) 

komputer sebagai alat,(lO) presentasi media dinamis, (11) penilaian kinerja yang 

komprehensif. Paradigma pembelajaran tersebut diyakini mampu memfasilitasi siswa 



untuk mengembangkan kecakapan hidup dan siap terjun di masyarakat. 

Dalam proses pembelajaran, paradigma baru pembelajaran sebagai produk inovasi 

seyogyanya lebih menyediakan proses untuk mengembalikan hakikat siswa ke farahnya 

sebagai manusia yang memiliki segenap potensi untuk mengalami becoming process 

dalam mengembangkan kemanuasiaanya. Oleh sebab itu, apapun fasilitas yang dikreasi 

untuk rnemfasilitasi siswa dan siapapun fasilitator yang akan menemani siswa belajar, 

seyogyanya bertolak dari dan berorientasi pada apa yang menjadi tujuan belajar siswa. 

Tujuan belajar yang orisinal muncul dari dorongan hati (mode = intrinsic motivation). 

Paradigma pembelajaran yang mampu menlgusik hati siswa untuk 

membangkitkan mode mereka hendaknya menjadi fokus pertama . dalarn 

mengembangkan fasilitas belajar. Paradigma hati tersebut akan membangkitkan sikap 

positif terhadap belajar, sehingga siswa siap melakukan olah pikir, rasa, dan raga dalam 

menjalani ivent belajar. 

Materi 2 

Model-Model Pembelajaran Inovatif 

Kadang kala kita merasa tidak tahu lagi dan bingung setengah hidup 
bagaimana cara mengajar agar pembelajaran yang kita sampaikan menjadi efektif 
dan efisien, nah buat para pengajar yang mengalami ha1 seperti diatas, tulisan 
berikut ini semoga dapat membantu. Selamat membaca kemudian menwbanya. 

Model-model Pembelajaran 

Untuk membelajarkan siswa sesuai dengan cam-gaya belajar mereka sehingga 
tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal ada berbagai model 
pembelajaran. Dalam prakteknya, kita (guru) harus ingat bahwa tidak ada model 
pembelajaran yang paling tepat untuk segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, 
dalam memilih model pembelajaran yang tepat haruslah memperhatikan kondisi 
siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas-media yang tersedia, dan kondisi guru itu 
sendiri. 

Berikut ini disajikan beberapa model pembelajaran, untuk dipilih dan dijadikan 
altematif sehingga cocok untuk situasi clan kondisi yang dihadapi. Akan tetapi 
sajian yang dikemukakan pengantarnya berupa pengertian dan rasional serta 
sintaks (prosedur) yang sifatnya prinsip, modifikasinya diserahkan kepada guru 
untuk melakukan penyesuaian, penulis yakin kreativitas para guru sangat tinggi. 

I .  Koperatif (CL, Cooperative Learning). 

Pembelajaran koperatif sesuai dengan fitrah manusis sebagai makhluq sosial yang 
penuh ketergantungan dengan otrang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab 
bersama, pembegian tugas, dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan kenyatan itu, 



belajar berkelompok secara koperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling 
berbagi (sharing) pengetahuan, pengalarnan, tugas. tanggung jawab. Saling 
membantu dan berlatih beinteraksi-kornunikasi-sosialisasi karena koperatif adalah 
miniature dari hidup bermasyarakaL dan belajar rnenyadari kekurangan dan 
kelebihan masing-masing. 

Jadi model pembelajaran koperatif adalah kegiatan pernbelajaran dengan cara 
berkelompok untuk beke j a  s m a  saling mernbantu rnengkonstruksi konsep, 
menyelesaikan persoalan, atau inkuiri. Menurut teori dan pengalarnan agar 
kelompok kohesif (kompak-partisipatif), tiap anggota kelornpok terdiri dari 4 - 5 
orang, siawa heterogen (kemampuan, gender, karekter), ada control dan fasi l i tasi, 
dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. 

Sintaks pernbelajaran koperatif adalah informz;i, pengarahan-strategi, membentuk 
kelompok hetersgen, ke j a  kelompok presentasi hasil kelornpok dan pelaporan. 

2. Kontekstual (CTL, Contextual Teaching and Learning) 

Pernbelajaran kontekskal adalah pembelajaran yang dirnulai dengan sajian atau 
tanya jawab lisan (ranah, terbuka, negosiasi) yang terkait dengan dunia nyata *.. . 

kehidupan siswa (daily life modeling), sehingga akan terasa rnanfaat dari materi 
yang akan disajkan, rnotivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi 
konkret, dan suasana rnenjadi kondusif - nyaman dan menyenangkan. Pensip 
pernbelajaran kontekstual adalah aktivitas siswa, siswa rnelakukan dan 
mengalami, tidak hanya rnenonton dan mcncatst. dan pengemhangan kemampuan 
sosialisasi. 

Ada tujuh indokator pernbelajarn kontekstual sehingga bisi dibedahan dengan 
model lainnya, yaitu modeling (pemusatan perhatian, rnotivasi, penyarnpaian 
kompetensi-tujuan, pengarahan-petunjuk, rarnbu-rambu, contoh), questioning 
(eksplorasi, rnernbirnbing, rnenuntun, rnengarahkan, rnengernbangkan, evaluasi, 
inkuiri, generalisasi), learning commi~nity (se!nruh siswa partisipatif dalam belajar 
kelompok atau individual: minds-on, hands-on, rnencoba, rnengerjakan), inquiry 
(identifikasi, investigasi, hipotesis, konjekur, generalisasi. menernukan), 
constructivism (membangun pemahaman send~ri, rnengkonstruksi konsep-atumn, 
analisis-sintesis), reflection (reviu, rangkunian, tindak lan.jut), authentic 
assessment (pnilaian selama proses dan sesudah pernbelajaran, penilaian 
terhadap setiap aktvitas-usaha siswa, penilaian portofolio, penilaian seobjektif- 
objektihya darei berbagai aspek dengan berbagai cara). 

3. Realistik (RME, Realistic Mathematics Education) 

Realistic Mathematics Education (RME) dikembangkan oleh Freud di Belanda 
dengan pola guided reinventiondalam rnengkonbuksi konsep-aturan melalui 
process of mathematization, yaitu maternatika horizontal (tools, fakta, konsep, 
prinsip, algoritrna, aturan uantuk digunakan rnenyelesaikan persoalan, 



proses dunia empirik) dan vertikal (reoorganisasi matematik melalui proses dalam 
dunia rasio, pengemabangan matematika). 

Prinsip RME adalah aktivitas (doing) konstruksivis, realitas (kebermaknaan 
proses-aplikasi), pemahaman (menemukan-in formal daam konteks melalu i 
refleksi, informal ke formal), inter-twinment (keterkaitan-intekoneksi antar 
konsep), interaksi (pembelajaran sebagai aktivitas sosial, sharing), dan bimbingan 
(dari guru dalarn penemuan). 

4. Pembelajaran Langsung (DL, Direct Learning) 

Pengetahuan yang bersifat informasi dan prosedural yang rnenjurus pada 
ketrampilan dasar akan lebih efektif jika disampaikan dengan cara pembelajaran 
langsung. Sintaknya adalah menyiapkan siswa, sajian informasi dan prosedur, 
latihan terbifi~bing, refleksi,'latihan mandiri, dan evaluasi. Cara ini sering disebut 
dengan metode cerarnah atau ekspositori (cerarnah bervariasi). 

5 .  Pembelajaran Berbasis rnasalah (PBL. Problem Based Learning) 

Kehidupan adalah identik dengan menghadapi masalah. Model pernbelajaran ini 
melatih dan mengembangkan kemampuan untrlk menyelesaikan masalah yang 
berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa, untuk merangsang 
kemamuan berpikir tingkat tinggi. Kondisi yang tetap hatrus dipelihsra adalah 
suasana kondusif, terbuka, negosiasi, demokratis, suasana nyaman dan 
menyenangkan agar siswa dap[at berpikir optimal. 

Indikator model pembelajaran ini adalah rnetakognitif. elaborasi (analisis), 
interpretasi, induksi, identifikasi, investigasi, eksplorasi, k o n j e k ~ ~ r ,  sintesis, 
generalisasi, dan inkuiri 

6. Problem Solving 

Dalam ha1 ini masalah didefinisikan sebagai suatu persoalan yang tidak rutin, 
belum dikenal cara penyelesaiannya. Justru problem solving adalah mencari atau 
menemukan cara penyelesaian (menemukan pola, aturan, .atau algoritma). 
Sintaknya adalah: sajiakan perma.salah yang rnemenuhi criteria di atas, siswa 
berkelornpok atau individual mengidentifikasi pola atau atuiran yang disajikan, 
siswa mengidentifkasi, rnengeksplorasi,menginvestigasi, menduga, dan akhirnya 
menemukan solusi. 

7. Problem Posing 

Bentuk lain dari problem posing adaslah problem posing, yaitu pemecahan 
masalah dngan melalui elaborasi, yaitu merumuskan kembali masalah menjadi 
bagian-bagian yang lebih simple sehingga dipahami. Sintaknya adalah: 



pemaharnan, jalan keluar. identifikasi kekeliruan, menimalisasi tulisan-hitungan, 
cari alternative. rnenyusun soal-pertanqaan. 

8. Problem Terbuka (OE, Open Ended) 

Pembelajaran dengan problem (rnaszlah) terbuka artinya pembelajaran yang 
menyajikan permasalahan dengan pernecahan berbagai cam (flexibility) dan 
solusinya juga bisa beragarn (multi jawab, fluency). Pembelajaran ini rnelatih dan 
menumbuhkan orisinilitas ide, kreativitas, kognitif tinggi, kritis, kornunikasi- - 
interaksi, sharing, keterbukaan, dan sosialisasi. Siswa dituntuk unrtuk . 
berimprovisasi mengembangkan metode, car& atau pendekatan yang bervariasi 
dalam memperoleh jawaban, jawaban siswa beragam. Selanjtynya siswa juda 
diinta untuk menjelaskan proses rnencapai jawaban tersebut. Denga dernikian 

. rnodel pernbelajaran ini lebih mementingkan proses daripada produk yang akan 
memkntiuk pola piker, keterpasuan, keterbukaan, dan ragam berpikir. 

Sajian masalah haruslah kontekstual kaya makna secara maternatik (gunakan 
gambar, diagram, table), kembangkan perernasalahan sesuai dengan kemampuan 
berpikir siswa, kaitakkan dengan materi selanjutnya siapkan rencana birnibingan 
(sedikit demi sedikit dilepas mandiri). 

Sintaknya adlaha rnenyajikan rnasalah, pengorganisasian pernbelajaran, 
perhatikan dan catat reson siswa, bimhingan darl pengarahan, rnernbuat 
kesimpulan. 

Tehnik probing-prompting adalah pernbelajaran dengan cara guru menyajikan 
serangkaian petanyaan yang sifntnya nienuntun dan rnenggali sehingga terjadi 
proses berpikir yang mengaitkan engetahuan sisap siswa dan engalamannya 
dengan pengetahuan baru yang scdang dipelajari. Selanjutnya siswa 
rnemngkonstruksiu konsep-prinsip-aturan menjadi pengetahuan baru, dengan 
dernikian pengetahuan baru tidak diberitahukan. 

Dengan rnodel pembelajaran ini proses tanya jawab dilakukan dengan rnenunjuk 
siswa secara acak sehingga setiap siswa mau ticiak mau hams berpartisipasi aktif, 
siswa tidak bisa rnenghindar dari prses pembelajaran, setiap saat ia bisa dilibatkan 
dalarn proses tanya jawab. Kernungkinan akan terjadi sausana tegang, namun 
demikian bisa dibiasakan. Untuk rnngurang kondisi tersebut, guru hendaknya 
serangkaian pertanyaan disertai dengan wajah rarnah, suara menyejukkan, nada 
lernbut. Ada canda. senyurn, dan tertawa, sehingga suasana rnenjadi'nyarnan, 
menyenangkan, dan ceria. Jangan lupzl, bahwa jalvaban siswa yang salah hams 
dihargai karena salah adalah cirinya dia sedang belajar, ia telah berpartisipasi 

10. Pembelajaran Hersiklus (cycle learning) 



Ramsey (1 993) rnengeniukakan bahwa pembelajaran efektif secara bersiklus, 
mulai dari eksplorasi (deskripsi), kemudian eksplanasi (empiric), dan diakhiri 
dengan aplikasi (adubif). Eksplorasi krarti rnenggali pengetahuan rasyarat, 
eksplnasi berarti menghenalkan k o n s e ~  baru dan alternative pemecahan, dan 
aplikasi berarti menggunakan konsep dalam konteks yang berbeda. 

11.  Reciprocal l ~ a m i n g  

Weinstein & Meyer (1998) mengemukakan bahwa dalam pernbelajaran hams 
memperhztikan empat hal, yaitu bagairnana siswa belajw, mengingat, berpikir, 
dan memotivasi diri. Sedangkan Resnik (1999) rnwengemukan bhawa belajar 
efektif dengan cara rnembaca bermakna. rnerangkurn, bertanya, representasi, 
hipotesis. 

Untuk mewujudkan belajar efektif, Donna Meyer (1 999) mengernukakan cara 
pembelajaran resiprokal, yaitu: informasi, pengarahan, berkelompok mengerjakan 
LKSD-modul, rnembaca-merangkum. 

12. SAVl 

Pembelajaran SAVI adalah pernbelajaran yang menekankan bahwa belajar 
haruslah memanfaatkan semua alat indor yang dirniliki siswa. lstilah SAVl sendiri 
adalah kependekan dari: Somatic yang bermakna gerakan tuhuh (hands-on, 
ahivitas fisik) di rnana belajar dengan mengalami dan melakukan; Auditory yang 
bermakna bahwa bela.jar haruslah dengan rnelaluui rnendengarkan, menyirnak, 
berbicara, presentasi, argurnentasi, rnengcmukakan penndepat. dan memaggapi; 
Visualization yang berrnakna belajar hanislah menggunakan indn rnata rnelallui 
mengarnati, menggambar, mendemonstrasikan. mernbaca, rnenggunbakan media 
dan alat peraga; dan lntellectualy yang krrnakna bahawa bela-jar haruslah 
menggunakan kernampuan berpikir (minds-on) nbelajar haruslah dengan 
konsentrasi pikiran dan berlatih menggunakannya melalui bernalar, rnecyelidiki, 
mengidentifikasi, rnenemukan, menci~ta, rnengkonstruksi, rnernecahkan rnasalah, 
dan menerapkan. 

13. TGT ('Teams Games Tournament) 

Penerapan model ini dengan cara mengelompokkan siswa heterogen, tugas tiap 
kelompok bisa sama bis aberbeda. SDetelah memperoleh tugas, setiap kelornpok 
beke j a  sama dalarn bentuk kerja individual dan diskusi. Usahakan dinarnikia 
kelompok kohesif dan kompak serta tumbuh rasa kompetisi antar kelornpok, 
suasana diskuisi nyaman dan menyenangkan sepeti dalam Lndisi  permainan 
(games) yaitu dengan cara guru bersikap terbuka, rarnah , lembut santun, dan ada 
sajian bodoran. Setelah selesai ke ja  kelompok sajikan hasil kelompok sehuingga 
te jadi  diskusi kelas. 



Jika waktunya memungkinkan TGT bisa dilaksanakan dalam beberapa pertemuan, 
atau dalarn rangak rnengisi waktu sesudah UAS menjelang pembagian raport. 
Sintaknya adalah sebagai berikut: 

a Buat kelompok siswa heterogen 4 orang kemudian berikan informasi pokok 
materi dan hekanisme kegiatan 

b. Siapkan meja turnamen secukupnya, nlissal 10 meja dan untuk tiap meja 
ditempati 3 siswa yang berkemampuan setara, meja I diisi oleh siswa dengan level 
tertinggi dari tiap kelompok dan seten~snya sarnpai mejq ke-X ditepsti oleh siswa 
yang levelnya paling rendah. Penentuan tiap siswa yang duduk pada meja tertentu 
adalah hasil kesepakatan kelompok. 

c. Selanjutnya adalah opelaksanaan turnamen, setiap siswa mengambil kartu soal 
yang telah disediakan pada tiap meja dan rnengerjakannya untuk jangira waktu 
terttentu (misal3 menit). Siswa bisda nmnge jakan lebbih dari satu soal dan 
hasilnya diperikba dan dinilai, sehingga diperoleh skor turnamen untuk tiap 
individu dan sekaligus,skor kelompok asal. Siswa pada tiap meja tunamen sesua 
dengan skor yang dip[erolehnay diberikan sebutan (gelar) superior. very good, 
good, medium. 

d. Bumping, pada turnamen kedua ( hegitu juga untuk turnamen ketiga-keernpat 
dst.), dilakukan pergeseran tempat duduk pada meja tumamen sesuai dengan 
sebutan gelar tadi, siswa superior dalam kelompok meja turnamen yang sarna, 
begitu pula untuk meja turnamen yang lainnya diisi oleh siswa dengan gelar yang 
sama. 

e. Setelah selesai hitunglah skor untuk tiap kelornpok asal dan skor individual. 
berikan penghargaan kelompok dan individual. 

14. VAK (Visualization, Auditory, Kinestetic) 

Model pebelajaran ini menganggap bahwa pembelajaran akan efektif dengan 
memperhatikan ketiga ha1 tersebut di atas, dengan perkataan lain manfaatkanlah 
potensi siwa yang telah dimilikinya dengan rnelatih, mengembangkamya. Istilah 
tersebut sama halnya dengan istilah pada SAVI, dengan somatic ekuivalen dengan 
kinesthetic. 

15. AIR (Auditory, Intellectualy, Repetition) 

Model pembelajaran ini mirip dengan SAVI d i ~ i  VAK, bedanya hanyalah pada 
Repetisi yaitu pengulangan yang b e r m a h  pendalama, perluasan, pemantapan 
dengan cara siswa dilatih melalui pemberian tugas atau quis. 

16. TAI (Team Assisted Individualy) 



Te rjemahan bebas dari istilah di atas adalah Bantuan Individual dalarn Kelompok 
(BidaK) dengan karateristirk bahwa @river, 1980) tanggung jawab vbelajar 
adalah pada siswa. Oleh karena itu siswa hams membangun pengetahuan tidak 
menerirna bentuk jadi dari guru. Pola komunikasi guru-siswa adalah negosiasi clan 
bukan imposisi-intruksi. 

Sintaksi BidaK menurut Slavin (1985) adalah: (1) buat kelompok heterogen dan 
berikan bahan ajar berupak modul, (2) siswa belajar kelornpok dengan dibantu 
oleh siswa pandai anggota kelompok secara individual, saling tukar jawaban, 
saling berbagi sehingga terjadi diskusi, (3) penghargaankelompok dan refleksi 
serta tes formatif. 

17. STAD (Student Teams Achievement Division) 

STAD adalah salah sati model pembelajaran koperatif dengan sint2ks: 
pengarahan, buat kelompok heterogen (4-5 orang), diskusikan bahan belajar-LKS- 
modul secara kolabratif, sajian-presentasi kelornpok sehingga te jadi  diskusi 
kelas, kuis individual dan buat skor perkembangan tiap siswa atau kelompok, 
umumkan rekor tirn dan individual dan berikan reward. 

18. NHT (Numbered Head Together) 

NHT adalah salah satu tipe dari pembelajaran koperatif dengan sintaks: 
pengarahan, buat kelompok heterogen dan tiap siswa memiliki nomor tertentu, 
berikan persoalan materi bahan ajar (untuk tiap kelompok sama tapi untuk tiap 
siswa tidak sF.ma sesuai dengan nomor siswa. t i ~ s p  siswa dengan nomor sama 
mendapat tugas yang sama) kemudian bekerja kelompok, presentasi kelompok 
dengan nomnor siswa yang sama sesuni tugas masing-masing sehingga terjadi 
diskusi kelas, kuis individual dan buat skor perkembangan tiap siswa, umumkan 
hasil kuis dan beri reward. 

19. Jigsaw 

Model ~[embeajaran ini tennasuk pernbelajaran koperatif dengan sintaks sepeerti 
berikut ini. Pengarahan, informasi bahan ajar, buat kelompok heterogen, berikan 
bahan ajar (LKS) yang terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan banyak siswa 
dalam kelompok, tiap anggota kelompok bertugas membahasa bagian tertentu, 
tuiap kelompok bahan belajar sama, buat kelompok ahli sesuai bagian bahan ajar 
yang sama sehingga te rjadi ke rja sarna dan dishusi, kembali ke kelompok aasal, 
pelaksnaa tutorial pada kelompok asal oleh anggotan kelompok ahli, penyirnpulan 
dan evaluasi, refleksi. 

20. TPS (Think Pairs Share) 

Model pembelajaran ini tergolong tipe koperatif dengan sintaks: Guru menyajikan 
materi klasikal, berikan persoalan k e p d a  siswa dan siswa beke j a  kelompok 



dengan cara berpasangan sebangku-sebangku (think-pairs), presentasi kelompok 
(share), kuis individual, buat skor perkembangan tiap siswa, umumkan hasil kuis 
dan berikan reward. 

2 1. GI (Group Investigation) 

Model koperatif tipe GI dengan sintaks: Pengarahan, buat kelompok heterogen 
dengan orientasi tugas, ~Lncanakan pelaksanaan investigasi, tiap kelompok 
rnenginvestigasi proyek tertentu (bisa di luar kelas, misal menekur  tinggi pohon, 
mendata banyak dan jenis kendaraan di dalarn sekolah,\jenis dagangan dan 
keuntungan di kantin sekolah, banyak guru dan staf sekolah), pengoalahn data 
penyajian data hasi investigasi, presentasi, kuis individual, buat skor 
perkernhngan siswa, urnumkan hasil kuis dan berikan reward. 

Dick, Walter dan Reiser, Robert A. 19.89. Planning effective instruction. Boston: 
Allyn and Bacon. 
Gagne, Robert M, dan Briggs, Leslie J. 1979. Principles of instructional design. 
New York: Holt, Rinehart and Winston. 
Gagne, Robert M. dan Driscoll, Marcy P. 1988. Essentials of learning for 
instruction. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Ilall, Inc. 
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Learning Outcomes (Capaian Pembelajaran) Mata Kuiiah terkait KKNI : 

p e l a s k a n  pengertian metode pembelajaran, jenis metode pembela.jaran s e m  I 
menjelaskan hngsi peranan, dan karakteristik metode pembelajaran di SD 

Materi 

I .  Pengertian metode pembelajaran 

3. Jenis metode pernbelajaran 

3 .  Fungsi metode pembelajaran 

Materi 1 

Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalarn bentuk kegiatan nyata 

dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Metode menurut Djamaluddin dan Abdullah Aly dalam Kapita Seleba 

Pendidikan Islam, (19991.1 14) berasal dari kata rneta berarti melalui, dan hodos 

jalan. Jadi metode adalah jalan yang hams dilalui untuk mencapai suatu tujuan. 

Sedangkan menurut Depag RI dalam buku Merodologi Pendidikan Agama Islam 

(200 1 : 19) Metode berarti cara kehja yang bersistem untuk memudahkan 



pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut 

WJS. Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1999:767) 

Metode adalah cam yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu 

maksud-Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

metode rnerupakan jalan atau cam yang ditempuh seseorang untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

M e t d e  rnengajar banyak macam-macam dan jenisnya. setiap jenis rnetode 

mengajar mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing, tidak 

rnenggunakan satu macam metode saja mengkombinasikan penggunaan beberapa 

rnetode yang sampai saat ini masih banyak digunakan dalarn proses belajar 

mengajar. Menurut Nana Sudjana(da1am buku Davar-dasar Proses Belajar 

Mengajar, 1989:78 - 86), 

Materi 2 

Jenis rnetode mengajar 

Terdapat beberapa jenis metode dalam mengajar. yaitu Metode cerarnah, 

Metode Tanya Jawab, Mctode Diskusi. Metode Resitasi, Metode Kerja 

Kelompok. Metodr Demonstrasi dan Eksperimen, Metode sosiodrama (role- 

plqsing), Mctode prohiern solving, Metode sistem regu (reunz teaching), Met3de 

latihan (drill), Metode karyawisata (Field-trip), Metode survai rnasyarakat, dan 

Metode simulasi. Untuk lebih jelasnya, diuraikan sebagai berikut: 

a. Metode cerarnah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini 

tidak senantiasa jelek bila penggunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, 

didukung dengan alat d m  media, serta rnemperhatikan batas-batas kemungkinan 

penggunaannya. 

Metode ini seringkali digunakan gun1 dalam menyarnpaikan pelajaran apabila 

rnenghadapi sejumlah siswa yang cukup banyak, narnun perlu diperhatikan juga 

bahwa metode ini akan berhasil baik apabila didukung oleh metode-metode yang 

lain, misalnya metode tanya jawab, latihan dan lain-lain. Guru harm benar-benar 

siap dalarn ha1 ini, karena jika disampaikan hanya cerarnah saja dari awal 

pelajaran sampai selesai, siswa akan h.san dan kurang berminat dalam mengikuti 



pelajaran. bahkan bisa-bisa siswa tidak rnengerti apa yang dibicarakan oleh 

b. Metode Tanya Jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan te jadinya 

k0munika.i langsung yang bersifat ywo w q 7  prafic, sebab pada saat yang sama 

terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya siswa rnenjawab atau siswa 

bertanya guru menjawab. ~ a l a m  kornunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal 

balik secara langsung antara guru dengan siswa. 

c. Metode Diskusi adalah tukar menukar informasi, pendapat dan unsur-unsur 

pengalaman secara teratur dengan maksud untuk rnendapat pengertian yang sarna, 

lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk rnempersiapkan dan 

merampungkan keputusan bersama. Oleh karena itu diskusi bukanlah debat, 

karena debat adalah perang rnulut orang beradu argumentasi, beradu paharn dan 

kemarnptian persuasi untuk memenangkan paharnnya sendiri. Dalarn diskusi tiap 

orang diharapkan memberikan surnbangan sehingga seluruh kelompok kembali 

dengan paham yang dibina bersama. 

d. Metode Resitasi. tugas tidak sarna dengan pekerjaan rumah, tetapi jauh lebih 

luas dari itu. Tugas dapat dilaksanakan di rurnah, di perpustakaan. di sekolah atau 

di tempat lainnya. Tugas merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individu 

rnaupun secara kelompok. 

e. Metode ke j a  kelompok adalah siswa dalam satu kelas dipandang dalam satu 

kesatuan (kelompok) sendiri atau pun dibagi atas kelompok-kelompok kecil (sub- 

sub kelompok). 

f. Metode demonstmi dan eksperirnen adalah rnetode mengajar yang sangat 

efektif, sebab membantu para siswa untuk rnencari jawaban dengan usaha sendiri 

berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu rnetode 

mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses te jadinya sesuatu. 

g - Metode sosiodrama (role-playing), sosiodrama pada dasarnya 

rnendramatisasikan tingkah laku dan hubungannya dengan masalah sosial. 

h. Metode problem solving, metode ini hukan sekedar metode mengajar tetapi juga 

merupakan satu rnetode berfikir. sebab dalarn solving dapat menggunakan metode 

lainnya dirnulai dari menarik data sampai rnenarik kesimpulan. 
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F 
!! i. Metode sistem regu (team teaching), merupakan metode mengajar dua orang 
I 

IT 
guru atau lebih beke jasama mengajar sebuah kelompok siswa, jadi kelas dihadapi 

F beberapa guru. Sistem regu banyak macamnya, sebab untuk satu regu tidak 

f i .  
I. senantiasa guru secara formal sa ja  tetapi dapat melibatkan orang-orang luar yang 

1 dianggap perlu sesuai dengan keahlian yang kita butuhkan. r 
I 

j. Metode latihan (drill), rnetode latihan pada umumnya digunakan un&k 

I memperoleh suatu keterangan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. 

k. Metode karyawisata (Field-trip), karyawisata di sini berarti kunjungan di luar 
t 

kelas. Jadi hryawisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan 

tidak memerlukan waktu yang lama. Karyawisata dalarn waktu yang lama dan 

ternpat yang jauh disebut stu& tour. 

1. Metode survai rnasyarakat, pada dasarnya survai berarti cara memperolzh 
'I 

informasi atau keterangan dari sejunllah unit tertentu dengan jalan observasi dan 

kornunikasi langsung. Banyak sekali jenis survai ini, seperti social survai, 

cornunity survai, school survai dan lain-lain. Masalah yang dipelajari dalam survai 

ialah masalah-masalah dalam kehidupan sosial. Untuk mempelajari masalah- 

masalah sosial atau masalah yang terjadi pada masyarakat dapat digunakan 

observas~ dan wawancara. 

rn. Metode simulasi, simulasi bzrasal dari kata simulate yang artinya pura-pura atau 

berbuat seoiah-olah. Kata sirnulasition artinya tiruan atau perbuatan yang pura- 

pura. Dengan demikian, simulasi dalam metode mengajar dimaksud sebagai cam 

untuk menjelaskan sesuatu (bahan pelajaran) melalui proses tingkah laku imitasi 

atau bermain peran rnengenai suatu tingkah laku yang dilakukan seolah-olah 

dalam keadaan yang sebenamya. 

Penggunan simulasi sangat popular di kalangan masyarakat terutarna 

simulasi P4. Contoh lain simulasi yang juga populer di masyarakat adalah 

peragaan pemilu yang dikenal dengan istilah santiaji. Gladiresik juga merupakan 

contoh simulasi, yakni memperagakan proses terjadinya suatu upacara tertentu 

sebagai latihan untuk upacara yang sebenarnya supaya tidak gaga1 pada waktunya 

nanti. 



Materi 3 

Fungsi metode pembelajaran 

Fungsi dan manfaat metode pembelajaranM e n u r u t D a r w i n S y a h 

( 2 0 0 7 :  1 3 4 ) ,  m e t o d e  m e n g a j a r  d a p a t m e n c i p t a k a n  terjadinya 

interaksi belajar mengajar yang baik, efektif  dan efisien. Karena 

dengan pernilihan rnetode mengajar yang baik dan tepa t  g u n a  s e r t a  

t e p a t  s a s a r a n  a k a n  s e r n a k i n  m e n c i p t a k a n  i~ te raks ieduka t i fyang  

semakin baik pu1a.c. Kriteria Pemilihan Metode PembelajaranMe n u r u t 

D j a r n a r a h  ( 2 0 0 6 : 7 8 ) ,  m e n g e m u k a k a n  l i m a  macamfaktoryang 

rnempengaruhi penggunaan rnetode pernbelajaran : I )  Tujuan yang bermacam- 

rnacarn jenis dan hngsinya.2) Anak didik yang bermacam-macarn tingkat 

kematangannya.3) Situasi yang bermacam-macam.4) Fasilitas yang 
\ 

bermacam-macam kualitas dan kuantitasnya.5) Pribadi guru serta kemampuan 

profesional yang berbeda-beda. 

K r i t e r i a  y a n g  p a l i n g  u t a m a  d a l a m  

p e rn i I i h a  n m e t o d  e p e m b e l a t a r a n  b a h w a  m e t o d e  

h a r u s d i s e s u a i k a n d e n g a n t u j u a n pembelajaran atau kompetensi 

yang ingin dicapai. Contoh : bila tujuana t a u k o m p e t e n s i p e s e r t a 

d i d i k  b e r s i f a t  r n e n g h a f a l k a n  k a t a - k a t a t e n t u n y a  metode 

ceramah. Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai b e r s i f a t  

mernnhami i s i  k e r j a  s u a t u  benda  y a n g  n y a t a  m a k a  d i p a k a i  

m e t o d e d e m o n s t r a s i .  K a l a u  t u j u a n  p e m b e l a j a r a n  

b e r s i f a  t rn a n d i r i d a n terstruktur, maka metode proyek yang bisa 

digunakan. 



BAHAN AJAR (HAND OUT) 

Nama Bahan Kajian : Strategi Pembelajaran 

Kode : GSD sks : 3  

Jurusan : PGSD 

Pertemuan ke- : 9, 10, 11 

Dosen : Tim Mata Kuliah 

Learning Outcomes (Capaian Pernbelajaran) Mata Kuliah terkait KKNI : 

Menjelaskan Pengertian media pembelajaran, tujuan media pembelajaran jenis 

media pembelajaran, serta dapat membuat salahsatu media untuk pembelajaran di 

SD 

Materi 

I .  Pengrtian media pembelajaran 

2. Tujuan media pembelajaran 

3. Peranan dan hngs i  mcdia 

4. Pengelompokan media pembelajaran berdasarkan perkembangan 

teknologi 

Materi I 

Pengertian media pembelajaran 

Media pembelajaran secan  umum adalah alat bantu proses helajar 

mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pebelajar sehingga dapat 

mendorong te jadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam 

mencakup pengertian sumber, linqkungan, manusia dan metode yang 

dimanfaatkan untuk tujuan pemklajaran / pelatihan. 



Sedangkan menurut Briggs (1977) mediapembelajaran a h l a h  sarana fisik untuk 

menyampaikan isilmateri pembelajaran seperti : buku, film, video clan sebagainya. 

Kemudian menurut National Education Associnron(l969) mengungkapkan bahwa 

media pembelqaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun 

pandangdengar, tennasuk teknologi perangkat keras. Proses pembelajaran 

merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalarn suatu sistem, maka media 

pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu kornponen 

sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses 

pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara 

optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran 

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa media pernbelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, perasaan, dan 

kemauan peserta didik sehingga dapat rnendorong terciptanya proses belajar pada 

diri peserta didik. 

Menurut Edgar Dale, dalam dunia pendidikan, penggunaan media pembolajaran 

seringkali menggunakan prinsip Kerucut Pengalaman, yang membutuhkan media 

seperti buku teks, bahan belajar yang dibuat oleh guru dan "audio-visual". 



Gambar: Kerucut Pengalaman Mgar Dale 

- - - 

Sumber : Arif (1994 : hal. 79) 

Ada beberapa jenis media pembelajaran. diantaranya : 

I .  Media Visual : grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, kornik 

2. Media Audial : radio, tape recorder, laboratoriurn bahasa, dan sejenisnya 

3. Projected .still media : slide; over hetid projektor (OHP), in ,foczt.r dan 

sejenisnya 

4 .  Projected motion media: film, televisi, video (VCD, DVD. V'I-K). 

kornputer dan sejenisnya. 

Pada hakikatnya bukan media pernbela.jaran ia sendiri yang rnenentukan hasil 

belajar. Ternyata keberhasilan menggunakan media pembelajaran dalarn proses 

pernbelajaran untuk meningkatkan hasil belajar tergantung pada ( I )  isi pesan, (2) 

cara menjelaskan pesan, dan (3) karakteristik penerirna pesan. Dengan dernikian 

dalam rnemilih dan menggunakan media, perlu diperhatikan ketiga faktor 

tersebut. Apabila ketiga faktor tersebut mampu disampaikan dalam media 

pentbelqjaran tentunya akan memberikan hasil yang maksimal. 

Materi 2 

Tujuan menggunakan media pernbelajaran 
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Ada beberapa tujuan menggunakan media pembelajaran, diantamnya yaitu : 

- mempermudah proses belajar-mengajar 

- meningkatkan efisiensi belajar-merigajar 

- men.jaga relevansi dengan tujuan belajar 

membantu konsentrasi rnahasiswa 

- Menurut Gagne : Komponen sumber belajar yang dapat inerangsang siswa 

un!,k belajar 

- Menurut Briggs : Wahana fisik yang mengandung materi instruksional 

- Menurut Schramm : Teknologi pembawa infonnasi atau pesan 

instruksional 

Menurut Y. Miarso : Segala sesuatu yang dapat merangsang proses be!rijar 

siswa 

Tidak diragukan lagi bahwa semua media itu perlu dalam pembcla-jaran. Kalair 

sampai hari ini masih ada guru yang helum menggunakan media, itu hanya pcrlu 

satu ha1 yaitu perubahan sikap. Dalarn memilih rnedia prmhelajnran. perlu 

disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi masing-masing. Dengan 

perkataan lain, media yang terbaik adalah media yang ada. Terserah kepada guru 

bagaimana ia dapat mengembangkanriya secara tepat dilihat dari isi. pen-jelasan 

pesan dan karakteristik siswa untuk menentukan rnediapernhelajaron tersebut. 

Materi 3 

Peranan dan hngsi media pembelajaran 

Peranan Media 

Mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. 



Mengatasi batas-batas ruang kelas. 

Mengatasi kesulitan apabila suatu benda yang diarnati terlal u kzci I. 

Mengatasi gerak benda secara cepat atau lambat. 

Mengatasi hal-ha1 yang terlalu kompleks untuk dipisahkan. 

Mengatasi suara yang terlalau halus untuk didengar. 

Mengatasi peristiwa-peristiwa alam. 

Memungkinkan terjadinya kontak langsung dengan masyarakat atau alar,~. 

Memungkinkan terjadinya kesamaan dalam pengamatan (Rohani. 1997:6). 

Fungsi Media Pengajaran 

Menurut Derek Rowntree, media pengajaran befingsi  membangkitkan 

motivasi belajar, mengulang apa yang telah dipelajari, menyediakan stimulus 

belajar, mengaktifkan re)spon siswa, memberikan balikan dengan segera, dan 

menggalakkan latihan yang serasi. 

Menurut McKnown, media memiliki 4 fungsi, yaitu: menguhah titik tekan 

pengajaran dari instruksional akademis men-jadi pengajaran yang mementingkan 

kebutuhan kehidupan siswa, membangkitkan motivasi belajar, rnembcrikan 

kejelasan, dan memoerikan rangsangan. 

Menurut Edgar Dale dkk. media berfungsi: rnernberikan dnsrtr pengalaman 

kongkret, rnempertinggi perhatian siswa, mernberikan realitas, memberikan hasil 

belajar permanen, menambah perbendaharaan non verbalistik, dan memberikan 

pengalaman baru. 

Menurut Sudjana dan Rifa'i media penga-jaran berfi~ngsi agar pengajaran lebih 

menarik siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, rnernperjelas 

makna bahan pengajaran, metode pengajarn lebih bervariasi, dan siswa dapat 

melakukan kegiatan belajar lebih banyak. 

Prinsip - prinsip memilih media pembelajaran 

Setiap media pembelajaran memiliki keunggulan masing - masing, maka dari 

itulah guru diharapkan dapat memilih media yang sesuai dengan kebutuhan atau 



tujuan pembelajaran. Dengan harapan bahwa penggunaan media akan 

mempercepat dan mempennudah pencapaian tujr~an pembelajaran. 

Ada beberapa prinsip yang perlu diperharikan dalam pemilihan media 

pembelajaran, yaitu : 

1) Harus adanya kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan media 

pembelajaran. Apakah pemilihan media itu untuk pembelajaran, untuk informasi 

yang bersifat umum, ataukah sekedar hiburan saja mengisi waktu kasong. Lebih 

khusus lagi, apakah untuk pembelajaran kclompok atau individu, apakah 

sasarannya siswa TK, SD, SLTP, SMU, atau siswa pada Sekolah Dasar Luar 

Biasa, masyarakat pedesaan ataukah masyarakat perkotaan. Dapat pula tujuan 

tersebut akan menyangkut perbedaan warna, gerak atau suara. Misainya proses 

kimia (farmasi), atau pembelajaran pembedahan (kedokteran). 

2) Karakteristik ~ e d i k  Pembelajaran. Setiap media pembelajaran mempunyai 

karakteristik tertentu, baik dilihat dari keunggulannya, cara pembuatan maupun 

cara penggunaannya. Memahami karakteristik media pembelajaran merupakan 

kemampuan dasar yang hams dimiliki gun1 dalam kaitannya pemilihan media 

pembela-jaran. Disamping itu memberikan kemungkinan pada guru untuk 

menggunakan berbagai media pembelajaran secara bewariasi 

3) Altematif Pilihan, yaitu adanya sejwnlah media yang dapat dibandingkan atau 

dikompetisikan. Dengan demikian guru bisa menentukan pilihan media 

pembelajaran rnana yang akan dipilih, jika terdapat beberapa media yang dapat 

dibandingkan. 

Selain yang telah penulis sampaikan di atas. prinsip pemilihan media 

pembelajaran menurut Ha rjanto (1997 : 238) yaitu: 

Tujuan, Keterpaduan (validitas),Keadaan peserta didik, Ketersediaan,Mutu teknis, 

Biaya 

Selanjutnya yang perlu kita ingat bersama bahwa tidak ada satu mediapun yang 

sifatnya bisa menjelaskan semua permasalahan atau materi pembelajaran secan 

tuntas. 



Media Pembelajaran bermacarn-macarn setiap media memiliki karakteristiknya 

masing-masing. Berdasarkan perkemhangan teknologi, media pembelajaran 

dikelompokkan kedalarn empat kelompok yaitu: 

Materi 4 

Pengelompokan media berdakrkan perkernhangan teknologi 

1. Media hasil teknologi cetak 

Media Pembelajaran yang rnenggunakan teknologi cetak adalah cara untuk 

menghasilkan atau menyampaikan rnateri melalui buku dan materi visual statis 

terutama melalui proses percetakan mekanis atau photografis, contohnya antara 

lain: teks, grafik, foto atau representasi fotografik. Karakteristik media 

pembelajaran hasil ce&k antara lain : 

Teks dibaca secara linear 

Menampilkan komunikasi secara satu arah dan reseptif 

Ditampilkan secara statis atau diarn 

Pcngembangannya sangat tergantung kepada prinsip-prinsip pernbahasan 

Berorientasi atau berpusat pada siswa. Pendekaran yang berorientasi pnda 

siswa adalah pendekatan dalam helajar yang ditekankan pada ciri-ciri dan 

kebutuhan siswa secara individual. Sedang lernbaga pendidikan dan para 

guru hanya berfungsi dan berperan sebagai fasilitator saja. Sistem 

pendekatan yang berorientasi pada siswa ini didesain sedemikian ru?a. 

Sehingga siswa dapat belajardengan slstem yang luwes yang diarahkan 

agar siswa dapat membentuk gaya belajamya masing masing. Dalam ha1 

ini guru dan lembaga berperan sebagai penunjang, fasilitator dan 

penyemangat siswa yang sedang belajar. 

Informasi dapat diatur atau ditata ulang oleh pernakai 

2. Media hasil teknologi audio-visual 

Media Pembelajaran menggunakan Teknologi audi-visual adalah suatu cara 

menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronis 



untuk nlenyajikatl pall-pew1 audiu-visual, penyajian pengajaran secara audio- 

visual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses pernbelajaran, 

seperti , mesin proyektor film, tape recorder, proyebor visual yang 

lebar. Karakteristik media ini adalah : 

Bersifat linear 

Menyajikan visual yang dinamis 

Digunakan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya oleh perancang . Merupakan representasi fisik dari gagasan real atau abstrak 

Dikembangkan menurut prinsip psikologis behafiorisme dan kognitif 

Bemrientasi pada guru, pendekatan yang Serorientasi pada guru atau 

lembaga adalah sistem pendidikan yang konvensional dimana hampir 

seluruh kegiatanipernbelajaran dikendalikan penuh oleh para guru dan staf 

lembaga penndidikan. Dalam sistern ini guru mengkornunikasikan 

pengethuannya kepada siswa dalam bentuk pokok bahasan dalam beberapa 

macam bentuk silabus. Biasanya pembalajaran berlangsung dan selesai 

dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan metode mengajar yang dipakai 

tidak beragam bentuknya, biasanya men2gunakan metode ceramah dengan 

pertemuan tatap muka (face to face) 

3. Media hasil teknologi yang berdasnrkan cornpo ter 

Teknologi berbasis computer merupakan cara mengh:tsilkan atau menyarnpaikan 

materi dengan menggunakan sumber-suhcr yang berbasis micro- 

prosesor-Berbagai aplikasi teknologi berbasis kornputer dalam pernbelajaran 

ummum nya dikenalsebagai computer assisted instruction. Aplikasi tersebut 

apabila dilihat dari cara penyajian dan tujuan yang ingin dicapai melipiti 

tutoria1,penyajian materi secara bertahap, drills end practice latihan untuk 

membantu siswa menguasai rnateri yang telah dipelajari sebelumnya, permainan - 
dan simulasi (latihan untuk mengaplikaskan pengetahuan dan keterampilan yang 

baru dipelajari dari, dan basis data (dari berbagai sumber ). Karakteristik media 

hasil teknologi yang berdasarkan computer: 



Dapat digunakan secara acak, non-sekuensial atau secara linear 

Dapat digunakan sesuai keinginan siswa atau penncang 

gagasan disaj ikan dalarn gaya abstrak dengan simbol dan grafik 

Prinsipprinsip ilmu kognitif untuk mengembangkan media ini 

Beroriatasi pada siswa dan melibatkan interahifitas siswa yang tinggi 

Media hasil gabungan tenologi cetak dan teknologi computer 

.. 
4. Teknologi gabungan adalah cara unntuk menghasilkan dan menyampaikan 

materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang 

dikendalikan kornputer. Kornputer yang memiliki kemampuan yang hebat seperti 

jumlah random akses memori yang besar, hard disk yang besar, dan monitor yang 

beresolusi tinggi ditambah dengan pararel (alat-alat tambahan), seperti: vidio disk 

player, perangkat keras untuk bergabung dalam suatu jaringan dan sistem audio. 

Dapat digunkan secara acak sekuensial, linear 

Dapat digunakan sesuai keinginan siswa, bukan saja dengan direncanakan 

dan diinginkan oleh perancangnya 

Gagasan disajikan secara realistik sesuai dengan pengalaman siswa, 

menurut apa yang relefan dengan siswa dan dibawah pengendalian siswa 

Prinsip ilmu kognitif dan konstruh?ifisme ditetapkan dalampengembangan 

dan penggunaanpelajaran 

Pembelajaran ditata dan terpusat pada lingkup kognitif sehingga 

pengetahuan dikuasai jika pengetahuan itu digunakan 

Bahan-bahan pelajaran melibatkan intenktif siswa 

Bahan-bahan pelajaran memadukan kata dan visual dari berbagai sumber 

Selain pembagian itu ada lagi pembagian media pembelajaran menurut 

jenis, daya liput, dan bahannya. 

Pengertian Lingkungan Sebagai Sumber Belajar dan Tujuannya 

Dalarn Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) linghngan diartikan 

sebgai bulatan yang melingkungi (rnelingkari). Pengetian lainnya yaitu 

sekaiian yang terlingkup di suatu daerah. Dalam kamus Bahasa hg$s 



Dapat digunakan secara acak, non-sekuensial atau secara linear 

Dapat digunakan sesuai keinginan siswa atau perancang 

gagasan disaj ikan dalam gaya abstrak dengan simbol dan grafi k 

Prinsip-prinsip ilrnu kognitif untuk mengembangkan media ini 

Beroriatasi pada siswa dan melibatkan interahifitas siswa yang tinggi 

Media hasil gabungan tenologi cetak dan teknologi computer 

.. 
4. Teknologi gabungan adalah cara unntuk msnghasilkan dan rnenyarnpaikan 

materi yang rnenggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang 

dikendalikan komputer. Komputer yang memiliki kernampuan yang hebat seperti 

jumlah random akses memori yang besar, hard disk yang besar, dan monitor yang 

beresolusi tinggi ditambah dengan pararel (alat-alat tambahan), seperti: vidio disk 

player, perangkat keras untuk bergabung dalarn suatu jaringan dan sistem audio. 

Dapat digunkan secara acak, sekuensial, linear 

Dapat digunakan sesuai keinginan siswa, bukan saja dengan direncanakan 

dan diinginkan oleh perancanpya 

Gagasan disajikan secara realistik sesuai dengan pengalaman siswa, 

menurut apa yang relefan dengan siswa dan dibawah pengendalian siswa 

Prinsip ilmu kognitif dan konstn~bifisrne ditetapkan dalarnpengembangan 

dan penggunaanpelajaran 

Pembelajaran ditata dan terpusat pada lingkup kognitif sehingga 

pengetahuan dikuasai jika pengetahuan itu digunakan 

Bahan-bahan pelajaran melibatkan interaktif siswa 

Bahan-bahan pelajaran memadukan kata clan visual dari berbagai sumber 

Selain pembagian itu ada lagi pernbagian media pemhelajaran menurut 

jenis, daya liput, dan b a h a ~ y a .  

Pengertian Lingkungan Sebagai Sumber Belajar dan Tujuannya 

Dalam Kamus Umurn Bahasa Indonesia (KUBI) lingkungan diahkan 

sebgai bulatan yang melingkungi (melingkari). Pengertian lainnya yaitu 

sekalian y ang teri ingkup di suatu daerah. Dalarn kamus Bahasa Inngris 



peristilahan lingkungan ini cukup beragam diantaranya ada istilah circle, 

area, surroundings, sphere. domain, range, dan environment, yang artinya 

kurang lebih berkaitan dengan keadaan atau segala sesuatu yang ada di 

sekitar atau sekeliling. 

Dalam literatur lain disebutkan bahwa lingkungan itu merupakan kesatuan 

ruang dengan semua benda dan keadaan rnakhluk hidup termasuk di 

dalamnya rnanusia dan ~erilakunya s e m  makhluk hidup lainnya. 

Lingkungan itu terdiri dari unsur-unsur biotik (rnakhluk hidup), abiotik 

(benda mati) dan budaya rnanusia. Lingkungan yang ada di sekitar anak- 

anak kita merupakan salah satu suniber belajar yang dapat dioptirnalkan 

untuk pencapaian proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. 

Jumlah sumber belajar yans tersedia di lingkungan ini tidaklah terbatas, 

sekalipun pada urnurnnys tidak dirancang secara sengaja i~ntuk 

kepentingan pendidikan. Surnber belajar lingkungan ini akan sernakin 

memperkaya wawasan dan pengetahuan anak karena mereka belajar tidak 

terbatas oleh ernpat dinding kelas, Selain itc kebenarnnnya lebih akurat, 

sebab anak dapat mengalami secara langsung dan dapat mengoptimalkan 

potensi panca inderanya untuk berhornunikasi dengan lingkungan tersebut. 

Kegiatan belnjar dimungkinkan akan lebih menorik bagi anak sebab 

lingkungan rnenyediakan sumber belajar yang sangnt beragam dan banyak 

pilihan. Kegemaran belajar sejak usia dini merupakan modal dasar yang 

sangat diperlukan dalarn rzlngka penyiapan masyarr~kat bela-jar (learning 

societes) dan surnber daya rnanusia di masa rnendatarlg. Regitu banyaknya 

nilai dan rnanfaat yang dapat diraih dari lingkungan sebagai surnber 

belajar dalam pendidikan, bahkan hampir semua tema kegiatan dapat 

dipelajari dari lingkungan. Narnun demikian diperlukan adanya kreativitas 

dan jiwa inovatif dari para guru ur~tuk dapat memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar. 

Jika pada saat belajar di kelas anak diperkenalkan oleh guru rnengenai 

tanaman padi , dengan menianfaatkan lingkungan persawahan , anak akan 

dapat memperoleh pengalaman yang lebih banyak lagi. Dalam 



pemanfaatan lingkungan tersebut guru clapat nien~bawa kzgiatan-kegiatan 

yang biasanya dilakukan di dalarn ruangan kelas kt: alarn terbuka dalam 

ha1 ini lingkungan. Namun jika guru menceritakan kisah tersebut di dalam 

ruangan kelas, nuansa yang terjadi di dalarn kelas tidak akan sealamiah 

seperti halnya jika guru mengajak anak untuk rnemanfaatkan lingkungan. 

Artinya belajar tidak hanya terjadi di ruangan kelas namun juga di luar 

ruangan kelas dalam ha1 irii lingkungan sebagai surnber belajar yang 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik. keterampilan sosial, 

budaya, perkembangan emosional serta intelektual. Anak-anak belajar 

melalui interaksi langsung dengan benda-benda atau ide-ide. Lingkungan 

menawarkan kepada guru kesempatan untuk menguatkan kernbali konsep- 

konsep seperti warn& angka, bentuk dan ukunn. Memanfaatkan 

lingkungan pada dasarnya adalah mznjelaskan konsep-konsep tertentu 

secara alarni. Konsep warna yang diketahui dan dipahami anak di dalam 

kelas tentunya akan sernakin nyata apabila guru mengarahkan anak-anak 

untuk melihat konsep warna secara nyata yang ada pada lingkungan 

sekitar. 
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Dosen : Tim Mata Kuliah 
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1,earning Outcomes (Capaian Pembelajaran) Mata Kuliah terkait KKNl : 

Mampu men-jelaskan 8 jenis-jenis keterarnpilan rnengajar dan dapat untuk 

mengaplikasikannya pada pembela-jaran di SD 

Materi 

I . Jenis-jenis ketenrnpilsn rnengajar 

2. Latihan keterarnpilan rnengajar dengan nateri SD 

Materi 1 

8 Jenis-jenis keterampilnn rnengajar 

1 .  Keternmpilan Menjelaskan 

Untuk rnenyampaikan inforrnasi dalam proses belajar rnengajar di sekolah dasar, 

guru string rnendorninasi kelas dengan sebagian besar kegiatannya merupakan 

pemhcrian infor-masi lisan a b u  penjelasar. Maka amatlah penting rneningkat- 

kan keefektifan pembicaraan tersebut agar benar-benar merupa-kan penjelasan 

yang bermakna hagi siswa. Penjelasan yang diberikan guru kadang-kadang 

kurang dapat dipaharni siswa, dan hanya jelas bagi guru itu sendiri. I-la1 ini 

sering tercermin dalam ucaoan seperti, "Sudah jelas, bukan?" Karena itu 



kemampuan mengenal tingkat pernahaman siswa amat penting dalam rnern- 

berikan suatu pcnjelasan, guru harus rnempunyai keterampilan tersendiri dalarn 

ha1 "menjelaskan" pada siswa. 

a. Penget ian  Keterampilan Menjelaskan 

Penyarnpaian infbrmasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan 

. urutan yang cocol. merupakan ciri utarna ke-giatan men-jelaskan. Dengan kata . . 
lain,"menjelaskan" adalah rnenyajikan informasi lisan yang diorganisasikan 

secara sistirna-tik, yang bertuj uan untuk rnenunjukkan hubungan misalnya 

antara sebab dan akibat, antara yang diketahui dengan yang tidak diketahui, 

atau antara hukum (dalil, definisi) yang berlaku umun dengan buki  atau 

contoh sehari-hari. 

r . 
b. Tujuan Keterampilan Menjelaskan 

Beberapa tujuan yang akan dicapai dalam mernberikan penjelasan di kelas, 

antara lain: 

1) Untuk rnembimbing siswa memahami dengan jelas jawaban tlari 

peminyaan "rnengapa" y a y  dikemukakan oleh gcnl atau yang diajukan oleh 

siswa. 

2) Menolong siswa rnendapat dan rncrnaharni hukurn, dalil, prinsip-prinsip 

umum secara objektif dan bernslar. 

3) Melibatkan siswa untuk berfikir memecahkan rnasalah atau pertanyaan. 

4) Untuk rnendapat balikan dari siswa mengenai tingkat perna-arnannya dan 

untuk rnengatasi kesalahan pengertian rnereka. 

5) Menolong siswa untuk menghaya~i dan rnendapat proses, peralatan, dan 

penggunaan bukti dalam penjelasan keadaan (sihtasi) yang meragukan (belum 

pasti). 

c. Prinsip Keterampilan Memberikan Penjelasan 

I) Penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, ataupun di-akhir jam 

pertemuan (pelajaran), tergantung pada keperluan-nya. pertanyaan itu dapat 

j uga diselingi dengan tanyajawab. 



2) Penjelasan hams relevan dengan tujuan pelajaran. 

3) Guru dapat rnernberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari siswa 

ataupun direncanakan oleh guru sebelumnya. 

4) Penjelasan itu sendiri, rnaterinya harus bermakna bagi siswa. 

5) Penjelasan hams sesuai dengan latar belakang dan kemam-puan siswa. 

d. Komponen Keterampilan Memberi Penjelasan 

Secara garis besarnya kornponen-komponen keterarnpilan menjelaskan terbagi 

dua, yaitu: pertarna, rnenganalisis dan merencanakan, dan ke dua, menyajikanya 

1) Menganalisis dan merencanakan 

Penjelasan yang diberikan oleh ggru perlu direncanakan dengan baik. Untuk 

merencanakan ini ada dua ha1 yang harus diperhatikan, yaitu isi pesan yang akan 

disampaikan dan pene-rirna pesan itu sendiri (siswa). 

2) Menyajikan suatu penjelasan 

Suatu perencanaan yang baik tidak akan berhasil bila pe-nya.jiannya kepada 

pendengar tidak baik. Hasil pclaksanaan atnu penyajiannya dikaitkan dengan sub 

kornponen: kejelasan, peng-gunaan cvntoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan 

balikan. 

2. Keterampilan Bertanya 

a. Pengertian Keterampilan Bertanya 

Pengertian bertanya ini sulit untuk diartikan atau dide-finisikan. Brown 

men-jelaskan sebagai berikut ... clespite this long history of the use of questions 

it is surprisingly dzflculs to def;rw precisely what consrit utes a question 

(Brown, 1975: 103). 

Selanjutnya Brown mencnba rnendeskripsikan pengertian bertanya sebagai 

berikut ... any statemen! which Iests or creates knowledge in the learner (setiap 

pertanyaan yang mengkaji atau menciptakan ilmu pada diri siswa 

rnerupakanpengertian dari bertanya), (Brown. 1975: 103). 



Keterampilan bertanya adalah keterampilan menyampai-kan ucapan atau 

pernyataan yang dilontarkan guru dan menuntut respons atau jawaban dari 

siswa. 

b. Tujuan Keterampilan Rertanya 

Dalam proses belajar-rnenga-jar, tujuan pertanyaan yang diajukan oleh guru 

adalah agar siswa belajar. artinya memper-oleh pengetahuan (informasi) dan 

meningkatkan kemampuan berfikir. Mengajar bukanlah hanya suatu aktivitas 

yang sekedar men yam pai kan in formasi kepada siswa. Keterampilan bertanya 

juga bertujuan untuk: 

1) Merangsang dan meningkatkan kernampuan berpikir siswa. 

2) Memotivasi siswa agar terlibat dalam interaksi belajar. 

3) Melatih siswa berpikir divergen. 

4 )  Melatih kemampuan mengutnrakan pendapat. dan 

5 )  Mencapai ti!juan hela-jar. 

c. .Ienis-Jenis Pertanyaan 

Beberapa jenis pertanyaan yang dapst dia-iukan dalan suntu pengajaran, yaitu: 

I )  Pcrtanyaan urnum dan tcrbuka, yaitu pertanyaan yang dituju-kan kepada 

seluruh kelar,. 

2) Pertanyaan langsung, yaitr~ pertan!aan yang ditujukan ke-pada salah 

seorang siswa. 

3) Pertanyaan faktual. yaitu pertanJann untuk menggall fakta dan informasi. 

4) Pertanyaan yang diarahkan kemhali ynitu pertanyaan yang 

dikembalikan kepada siswa qang merupakan pertanyaan siswa lain. 

5) Pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak menghen-daki jawaban. 

6) Pertanyaan rnemirnpin yaitu pertanyaan yang jawahannya tersimpul dalarn 

pertanyaan itu sendiri. 



d. PrinsipPrinsip Bertanya 

Pengajuan pertanyaan tidak begitu saja dapat dilakukan. Gum penting 

memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini: 

1 )  Pertanyaan hendahya  singkat dan ielas disusun dengan kata-kata yang 

sederhana. 

2) Pertanyaan hendaknya mengenai satu masalah. 

3) Rerikan waktu berpikir kepada siswa untuk mnjawab  per-tanyaai yang 

diajukan. 

4) Pertanyaan langsung hendaknya diberikan secara random. 

5 )  Pertanyaan diberikan secara merata kepada siswa. 

6) Pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan siswa. 

7) Sebaiknya guru menghindari untuk mengajukan pertanyaan retorik. 

e. Teknik-Teknik Dalarn Bertanya 

Berbagai teknik bertanya yang dapat dikembangkan gun1 adalah: 

1) Teknik menunggu, yaitu memberikan waktu yang cukup kepada siswa 

untuk dapat berpikir dalam rangka mene-rnukan jnwaban yang tepat. 

2) Teknik menguatkan kembali, yaitu pertanyaan yang diaju-kan sebagai 

penguatan yang dapat meningkatkan partisipasi siswa. 

3)  Teknik menuntun dan menggali, yaitu pertanymn yang ber-sifat menggali 

untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan jelas. 

4) Tcknik melacak yaitu memberikan pertanyaan lanjr~tan yang dimaksudkan 

untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menjelaqkan suatu konsep, prinsip 

atau keterampilan dengan cara meminta penjelasan terltang jawabannya, 

memberikan alasan, contoh, dan sebagainya. 

f. Hal-Hal Yang Harus Dihindari 

1 )  Mengajukan pertanyaan yang memberikan jawaban serentak 

2) Mengulang-ulang pertanyaan sendiri. 

3) Menjawab pertanyaan sendiri. 

4) Mengulang jawaban pebelaj:ir. 



3. Keterampilan Menggunakan Variasi 

a. Pengertian Keterampilan Menggunakan Variasi 

Menggunakan variasi mengajar dimakwdkan agar sinva terhindar dari 

perasaan jenuh dan membosankan, yang menye-babkan perasaan malas 

menjadi muncul. 

Proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru hendak-nya jangan Lerulang- 

ulang yang akan menimbulkan rasa bosan dan akhirnya akan membuat jengkel 

dalam hati siswa. Oleh sebab itu keterampilan menggunakan variasi mengajar 

adalah sangat penting bagi guru sekolah dasar dalarn upaya memelihara 

meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. 

h. Tujuan Keterampilan Memberikan Variasi 

Tujuan penggunaan keterampilan variasi dalam proses belajar mengajar adalah 

untuk: 

1 ) hqempertahankan kondisi optimal bela.jar, 

2) Menghilangkan kejenuhan dalam menyikuti proses belajar siswa. 

3)  Meningkatkan perhatian dan moti~~asi siswa. 

3) hlemudahkan pencapaian tu-juan pengajaran 

c- .fenis-Jenis Keterampilan Variasi 

Berbagai keterampilan variasi yang dapat digunakan guru dalam mengajar, 

yaitu: 

1) Variasi dalam gaya mengasjar, yaitu penggunaan variasi yang berkaitan 

dengan gaya mengajar guru. 

2 ) Variasi dalam penggunaan media 

3)  Variasi dalam penggunaan metode, 

4) Variasi dalarn pola interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru 

atau siswa dengan siswa lain. 



d. Prinsip Penggunaan Variasi Dalam Mengajar 

Hal-ha1 yang hams diperhatikan guru dalam mengembang-kan variasi 

rnengajar adalah: 

I) Gunakan variasi dengan wajar, jangan dibuat-buat 

2) Perubahan satu jenis variasi ke variasi lainnya hams efektif, 

3) Penggunaan variasi hams direncanakan dan sesuai dengan bahan, metoue 

dan karakteristik siswa. 

4. Keterampilan Memberikan Penguatan 

a. Pengertian Keterampilan Memberihn Penguatan 

Memberikan penguatan atau reinforcement mempakan tindakan 

atau respon terhadap suatu bentuk prilaku yang dapat rnendorong munculnya 

peningkatan kualitas tingkah laku ter-sebut disaat yang lain. Dengan 

memberikan penguatan, pernya-taan, jawaban dan sikap-sikap siswa dalam 

kegiatan belajar dihargai. Perhatian dan penghargaan dalam proses bela-jar 

rnengajar memberi darnpak psikologis yang kuat dan positif kepada siswa 

berupa motivasi, perasaan senang, bersernangat dan percaya diri. Apalagi ha1 

itu dilakukan sebagai kebiasaan dan bersifat spontan. 

h. Tujuan Keterampilan Pengnatan 

Keterampilan ini bertujmn unluk: 

1 ) Membangkitkan motivasi belajar siswa. 

2) Merangsang siswa berpikir denqan baik. 

3) Menimbulkan perhatian siswa. 

4) Menumbuhkan kemampuan herinisiatif scara prihadi. 

5) Mengendalikan dan mengubah sikap negatif siswa dalam belajar ke arah 

perilaku yang mendukung belajar. 

c Jenis-Jenis Keterampilan Memberikan Pengoatan 

Guru dapat menggunakan jenis-jenis penguatan dalam pro- 



ses belajar mengajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlangsung di 

kelasnya. Jenis-jenis penguatan ini adalah: 

1) Penguatan verbal, yaitu penguatan yang diberikan guru berupa kata- 

katafkalimat yang diucapkan seperti; "bagus", "baik", "hebat", 

"mengagumkan", "kamu cerdas", "setuju", "ya", "betul", "tepat", dan 

sebagainya. 

2) Penguatan gestural, yaitu penguatan berupa girak tubuh atau mimik muka 

yang memberi artikesan baik kepada siswa. Penguatan gestural kepada siswa 

dapat berupa tepuk tangan, acungan jempol, anggukan, tersenyum, dan lain 

sebagainya. 

3) Penguatan dengan cara mendekati, yaitu perhatian guru pada perilaku siswa 

dengan cara rnendekatinya. 

4) Penguatan dengan cara sentuhan, yaitu penguatan yang dila-kukan guru 

dengan cara rnenyentuh siswa menepuk pundak siswa- berjabat tangan, 

mengusap kepala, dan mengangkat tangan siswa. 

5)  Penguatan dcngan memherjkan kegiatan yang menyenang-kan, 

rnernberikan penghargaan pada kemampuan siswa dalam suatu bidang tertentu 

seperti siswa yang pandai ber-nyanyi diberikan kesempatan untuk berlatih 

voka I. 

6) Penguatan berupa tanda atau benda. Adakalanya guru ' mem-berikan 

penilaian kepada siswa berupa sirnbol-simbol atau benda seperti hadiah berupa 

buku tulis, piagam, lencana dan sebagainya. 

d. Cara Penggunaan Keterampilan Penguatan 

Ketepatan penggunaan penguatan hams diperhatikan. Bila- 

mana penguatan digunakan pada situasi dan kondisi yang tidak tepat, maka ha1 

itu akan kehilangan keefektif:innya. dan sebalik-nya bila penggunaan 

penguatan digunakan secara tepat dalam proses belajar mengajar, maka ha1 itu 

akan menimbulkan pengaruh vang positif terhadap aktifitas belajar siswa. 

Situasi dan kondisi yang cocok untuk diberikan penguatan adalah pada saat 

siswa menjawab pertanyaan, 2t;iu merespon stimulus guru atau siswa lain, juga 



pada saat siswa menunjukkan hasil ke rja yang baik, saat siswa rnengerjakan 

tugas dari guru dengan baik, keahlian tertentu siswa, perhaikan dan penyem- 

purnaan tugas yang baik, dan penyeiesaian tugas-tugas mandiri. 

e. Prinsip Penggunaan Keterampilan Penguatan 

Hal-ha1 yang penting dijadikan pedoman guru dalam memberikan suatu 

penguatan pada siswa, yaitu: 

1) Dilakukan dengan hangat dan semangat. 

2) Memberikan kesan positif kepada siswa. 

3 )  Berdampak terhadap perilaku pnsitif. 

4) Dapat diberikan secara pribadi atau dalarn kelompok. 

5 )  Dihindari penggunaan respons negatif. 

5. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

a. Pengertian Keterampilan Membuka dan Menu-tup Belajaran 

Keterampilan membuka pelajaran adalah usaha guru un-tuk rnengkondisikan 

mental ciswa agar siap dalarn menerirna pelajaran. Dalarn membuka pelajaran 

siswa harm rnengetahui tujuan yang akan dicapai dan lanskah-langkah yang 

akan ditempuh. 

Keterampilan rnenutup pelajaran adalah kemampuan guru dalam mengakhiri 

kegiatan inti pelajaran. Dalam menutup pela-jaran, guru dapat rnenyimpulkan 

materi pelajaran. rnengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat 

keberhasilan guru dalsm proses belajar mengajar. 

Pengembangan keterarnpilan membuka dan menutup pela-jaran sebenarnya 

hams merupakan usaha guru dalarn mencipta-kan kesungguhan, ketelatenan, 

ketertiban dan keberhasilan pro-ses belajar mengajar. Untuk itu guru dituntut 

memiliki kemam-puan mengembangkan berbagai teknik atau cara dalam 

meng-awal i pembelajarannya. 



b. Tujuan Keterampilan Membuka dan Menutnp Pelajaran 

1 )  Tujuan membuka clan menutup pelajaran adalah menyiap-kan mental siswa 

agar siap memasuki persoalan yang akan dihadapi atau yang akan dibicarakan. 

2) Untuk menimbulkan minat clan perhatian siswa terhadap pelajaran yang 

akan dibicarakan 

3) Agar siswa mengetahui batas tugas yang akan dikerjakan 

4) Memungkinkan siswa mengetahui hubungan antara penga-laman yang 

dikuasai dengan ha1 barn yang akan dipelajari 

5) Memungkinkan siswa mengetahui tingkat keberhasilannya dalam belajar. 

c. Prinsip Penggunaan Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Beberapa prinsip yang hams diperhatikan dalam mengem-bangkan 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran: 

1) Hubungan antara pendahuluan dengan inti pelajaran serta dengan tugas- 

tugas yang akan dikerjakan sebagai tindak Ian-jut nampak jelas dan logis. 

2) Menggunakan appersepsi yaitu mengenalkan pokok pelajar-an dengan 

men5hubungk~n pengetahuan yang sudah dike-tahui oleh siswa. 

3) Dalam rnembuka pelajaran hams rnemberi makna kepada pebelajar. yaitu 

dengan menggunakan cara-can yang relevan dengan tujuan dan bahan yang 

akan disampaikan. 

6. Keterarnpilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

a. Pengertian Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampu-an guru melayani 

kegiatan siswa dalam belajar secara kelornpok dengan jumlah siswa berkisar 3 

hingga 5 orang atau paling banyak S orang untuk setiap kelompoknya. 

Sedangkan keteram-pilan dalarn pengajaran perorangan atau pengajaran 

individual adalah kemampuan guru dairlm menentukan tujuan, bahan ajar, 



p r o d u r  dan waktu yang digunakan dalarn pengajaran dengan memperhatikan 

tuntutan atau perbedaan individu siswa. 

b. Tujuan Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Tujuan guru mengembangkan keterampilan rnengajar ke-lompok kecil dan 

perorangan adalah: 

1) Melayani kebutuhan siswa berdasarkan perbedaan individualnya. 

2) Menciptakan proses belajar mengajar aktif dan efektif. 

3) Merangsang tumbuh kernbangnya kemarnpuan optimal siswa. 

c. Komponen Keterampilao Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah: 

1) Keterampilan dalam pendekatan pribadi dalam menciptakan keakrahan, 

huhungan kasih sayang dan persahahatan sehing-ga siswa merasa aman dan 

terayom i. 

2) Keterampilan dalam mensorganisnsi kebutuhan-kebutuhan bagi upayn 

rnengajar kelompok. 

3) Keterampilan dalam membimbing belajar. 

-1) Keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan ke-giatan belajar 

mengajar. 

7. Keterampilan Mengelola Kelaq 

a. Pengertian Keterampilan Mengelola Kelas 

Keberhasilan kegiatsn belajar mengajar bukan sekedar di-tentukan oleh 

kemarnpuan guru dalam menguasai bahan pela-jaran, tetapi juga dipengaruhi 

oleh kemampuannya mengelola kelas. Keterarnpilan mengelola kelas. 

rnerupakan kemampuan guru dalam meujudkan situasi dan kondisi kelas yang 

memung-kinkan siswa mengernbangkan kemampuannya secara optimal dan 

mempertahankan suasana belajar mengajar yang kondusif. Kemampuan ini erat 

kaitannya dengan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi yang 



menguntungkan, menyenangkan siswa dan mcnciptakan disiplin belajar yang 

sehat. 
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b. Tujuan Keterampilan Mengelola Kelas 

Tujuan keterampilan mengelola kelm addah:  

1) Meujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan pebelajar 

mengembangkan kernarnpuannya secara optimal. - 
2) Mempertahankan keadaan yang stabil dalam suasana kelas. sehingga bila 

te rjadi gangguan dalam belajar mengajar dapat dieleminir. 

3 )  Menghilangkan berbagai hambatan dan pelanggaran disiplin yang dapat 

rnerintangi terwujudnya interaksi belajar meng-ajar. 

4) Mengatur semua perlengkapan dan peralatan yang rnemung-kinkan siswa 

belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa 

dalam kelas. 

5) Melayani dan membirnbing perbedaan individual siswa. 

, 

. 

c. Prinsip Keterampilan Pengelolaan Kelas 

Dalam perannya sebagai pengelola kelas, guru dapat me-laksanakan tugas- 

tugas pengelolaan kelas dengan memperhati- 

kan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

I) Kehangatar, dan keantusiasan. 

2) Tantangan, gunakan kata-kata, tindakan atau bahan dengan sajian yang 

menantang. 

3 )  Dewariasi. gunakan variasi dalam proses belajar mengajar. 

4) Keluwesan, digunakan apabila guru mendapatkan hamhatan dalam pcrilaku 

siswa. sehingga perlu merubah strategi mengajamya. 

5) Menekankan hal-ha1 positif, mernelihara ha1 positif dan rnenghindari 

konsentrasi pada ha1 negatif. 

6) Menanamkan disiplin diri, selalu mendorong siswa agar memiliki disiplin. 
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d. Komponen Keterampilan Meagelola Kelas 

Terdapatdua komponen utama dalam keterampilan me-ngelola kelas yang perlu 

diperhatikan guru yaitu: 

1) Keterampilan yang bersifat preventif, yakni keterarnpilan rnenciptakan dan 

memelihara kondisi belajar optimal guna menghindari terjadinya sihlasi yang 

tidak menguntungkan atau memsak proses belajar rnengajar. 

2) Keterampilan yang bersifat represif, yakni keterampilar? rnengembalikan 

kondisi belajar mengajar yang tidak menen-tu kedalarn kondisi belajar yang 

efektif. 

Dalam mengembangkan keterampilan mengelola kelas yang benifat preventif. 

guru dapat menggunakan kemampuan-nya dengan cara: 

1) Menunjukkan sikap tanggap. Guru harus terlibat secara fisik 

rnaupun mental dalam arti guru selalu merniliki waktu i~ntuk rnernperhatikan 

semua perilaku siswa, baik siswa yang rnenunjukkan perilaku positif maupun 

perilaku negatif. 

2) Mernbagi perhatian. Guru hams mampu membagi perhati-an ke semua 

siswa. Perhatian itu dapat bersifat visual rnau-pun verbal. 

3) Memusatkan perhatian kelornpok. Mempertahackan dan rneningkatkan 

keterlibatan siswa dengan cara rnernusatkan kelompok kepada tugas-tugasnya 

dari waktu ke waktu. 

4) Memberi petunjuk-petunjuk yang jelas. Iktunjuk ini dapat dilakukan untuk 

materi yang disampaikan. tugas yang diberikan dan perilaku siswa lainnyi~ 

yang berhubungan baik langsung rnaupun tidak langsung pada pelajaran. 

5 )  bienegur. Tegurlah siswa bila rnereka menunjukkan tingkah laku yang 

mengganggu atau rnenyirnpang. Sampaikan tegur-an itu dengan tegas dan jelas 

tertuju pada tingkah laku yang rnengganggu, hindarilah ejekan dan peringatan 

yang kasar dan menyakitkan. 

6) Memberi penguatan. Tingkah laku siswa yang positif perlu mernperoleh 

penguatan dengan segera. 



e. Hal-Hal Yang Harus Dihindari 

Beberap ha1 yang hams dihindari dalam mengembangkan keterampilan 

mengelola kelas, adalah: Carnpur tangan yang ber-lcbihan, kesenyapan, 

ketidak-tepatan memulai dan mengakhiri kegiatan, penyimpangan, bertele-tele, 

pengulangan penjelasan yang tidak perlu. 

. . 

7. Keterampilan Membimbing Diskusi KClompok Kecil 

a. Pengertian Keterampilan Membirnbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok kecil dapat dipandang sebagai variasi dari pola interaksi 

yang penting dikembangkan dalam proses belajar mengajar. Diskusi kelompok 

kecil adalah suatu proses yang dilakukan dalam kerjasama kelompok yang 

bertujuan memecahkan suatu permasalahan, mengkaji konsep. prinsip atau 

keterampilan tertentu. 

b. Prinsip Keterarnpilan Membimbing Dislcusi Kelornpok Kecil 

Prinsip-prinsip dalam membimbing diskusi kelompok kecil yang hams 

- diperhatikan adalah: 

1) Laksanakan diskusi dalam suasana yang menyenan~kan 

2) Berikan waktu yang cukup untuk merumuskan clan men- jawab 

permasalahan. 

3) Rencanakan diskusi kelompok kecil dengan sistematis 

4) Membimbir?glah dan jadikan guru sebagai teman dalam diskusi. 

c Komponen Keterampilan Membirnbing Diskusi Kelompok Kecil 

Komponen-komponen penting yang dapat dipelajari gun1 dalan~ 

mengembangkan pembimbingan kelompok kecil, adalah: 

1) Pemusatan. Tentukan arah, ti~juan. topik diskr~si dan kenda-likan 

pembicaraan agar tetap pada topik. 

2) Memperjelas permasalahan. Asar permasalahan menjadi terang, gun1 dapat 

merangkum ide-ide siswa, memberi tang-gapan terhadap komentar siswa dan 

juga memberi informasi tambahan. 



3) Menganalisis pandangan siswa. Agar perhatian sis\sla tetap herada pada 

konteks diskusi, guru dapat rnembsrikan kornen-tar dan rneluruskan pandangan 

siswa agar tetap pada topik diskusi. 

4) Meningkatkan partisipasi pemikiran siswa. Diskusi dirnak-sudkan agar 

siswa rnampu berpikir kritis, guru dapat rnem-bantu mewu.judkannya rnelalui 

dukungan terhadap pendapat-pendapat s isua yang logis dan untuk rnerangsang 

pendapat siswa, guru dapat mengqiukan pemnyaan-pertanyam yang 

problematis. 

5) Menyebarkan kesernpatan berpartisipasi. Siswa yang tidak ikut 

berpartisipasi harus disiasati agar turut berpartisipasi, rnisilnya dengan 

pertanyaan yang langsung tertuju pada siswa yang tidak aktif. 

6) Menutup diskusi, mernbuat ranskuman, rnenentukan langkah tindak lanjut 

dan menilai bersama-sarna dengan siswa ten-tang diskusi yang telah 

berlangsung rnerupakan kegiatan-kegiatan yang harus dilrlkukan guru alam 

rnenutup diskusi. 

d. Hal-lial yang Harus Dihindari 

Rerbagai ha1 yang harus dihindari guru dnlrtrn rnernbim- 

bing diskusi kelompok kecil, adalah: 

I )  Men~biarkan siswa rnengemr~kakan pendapnt yans titfnk :~da kaitannya 

dengan topik pem bicaraan. 

2) Mernbiarkan diskusi dikuasai atau dirnonopoli oleh siswrl tertentu. 

3) Mernbiarkan siswra tidak aktif 

4) Melaksanakan diskusi yang tidak sesuni denstin karah2eristik dan 

kebutuhan siswa. 

5) Tidrtk mernberikan kesernpatm yang cukup kcpada siswa untuk 

memikirkan pemecahan rnasalrth. 

6) Tidilk merumuskan hasil diskusi dan tidak rnemherikan tin-dak lanjut. 



Rangkuman 

1. Pengertian keterampilan rnenjelaskan adalsh menyajikan inforrnasi lisan yang 

diorganisasikan secara sistimatik, ang bertujuan untuk rnenunjukkan hubung- 

an misalnya antara sebab dan ak ih t ,  an t an  yang diketahui dengan yang tidak 

diketahui, atau antara hukurn (dalil. dcfinisi) yang berlaku urnu:~ dengan bukti 

atau contoh sehari-hari. Sedanghan prinsip-prinsip keterampilan rnenjelaskan 

yaitu: a) penjelasan dapat diberihan diawsl, ditengah, ataupun diakhir jam pcr- 

temuan (pelajaran), tergantung pads keperluannya. pertanyaan itu dapat juga 

diselingi dengan tanya-jawah. h )  penjelaran harus relevan dengan tujuan 

pelajaran, c )  guru dapat mernberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari 

siswa ataupun direncanakan oleh guru sehelumnya, d)  penjelasan itu sendiri. 

rnaterinya harus bermakna bagi siswa, e )  penjelasan harus sehuai dengan latsr 

belakang dan kemarnpuan siswa. 

2. Pengertian keterarnpilan bcmny;i adalah rnerupnkan rrcapan atau pemyata~rn 

yang dilontarkan gurtr yang mcnunttlt respons atau jawahan dari sisw;~. 

Sedangkan prinsip-perinsip bert;in,a: 3) pertanyaan henklaknya singkat dan 

jelas disusun dengan kata-kata setlcrhana. I,) pertanpaan hendaknya rnengenai 

satu rnasalah, c) berikan wraktu hcrtikir kepada sisit-a i~ntuk menjawah 

pertanyaan yang diajukan, d )  pertanyaan langsung hendnknya diberikan secaru 

random, e) pertanyaan diberikan secara nierata kepada siswa, 1) pertanyaan 

hendaknya disesuaikan dengan krsiapan d m  kemarnpuan siswa, g) sehaiknya 

guru menghindari untr~k niengajukan pertanyaan retorik. 

3. Pengertian keterampilan rnenggunahan variasi rnengajar adalah kemarnpuan 

guru menggunakan berbagai variasi mengajar dengan tujuan untuk rnenghi- 

langkan kebosanan siswa. Sedan~kan tujuan keterarnpil;~n rnernberikan var<&i 

adalah: a) mernpertahankan kondisi optimal belajar, b) menghilangkan kejc- 

nuhan dalam mengikuti proses hel:ijnr siswa. c) Meningka~kan perhatian dan 

motivasi siswa. d) Mernudahkan pencapaim injuan pemhelajaran. 



4. Pengertian keterarnpilan rnemberikan penguatan adalah rnerupakan tindakan 

atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat rnendorong rnunculnya 

peningkatan kualitas tingkah laku disaat yang lain. Perinsip pengpnaan 

keterarnpilan penguatan, yaitu: a) dilakukan dengan hangat dan semangat, b) 

memberikan kesan positif kepada siswa, c )  berdarnpak terhadap perilaku 

positif kepada siswa, d) dapat bersifat pribadi atau kelompok, e) hindari 

penggunaan respon negatif. 

5. Keterampilan rnernbuka pelajarav ialah usaha guru untuk rnengkondisikan 

mental siswa agar siap rnenerirna pelajaran. Keterampilan rnenutup pelajaran 

adalah: kemarnpuan guru dalarn mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Prinsip 

penggunaan keterarnpilan rnerribuka dan menutup pelajaran, yaitu; a) 

hubungan antara pendahuluan dengan inti pelajaran tarnpak jelas dan logis, b) 

rnenggunakan appersepsi, c )  dalarn membuka pelajaran harus rnernberi rnakna 

kepada siswa. 

6. Keterampilan rnengajar kelornpok kecil adalah kemampuan guru rnzlayani 

kegiatan siswa dalarn belaiar secara kelornpok dengan junlah siswa berkisar 

antara 3 hingga 5 orang atau paling banyak 8 orang untuk sctiap kelornpoknya. 

Sedangkan keterarnpilan rnerlgajar perorangan atau pengajaran individual 

adalah kernampuan guru dalarn menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur dan 

waktu yang digunakan dalarn pengajaran dengan rnernperhatikan tuntutan- 

tuntutan atau perbedaan-perbedaan individual siswa. Sedangkan tujuan kete- 

rarnpilan rnengajsr kelompok kecil dan perorangan. yaitu; a) rnelayani 

kebutuhan siswa berdasarkan perbedaan individual, b) rnenciptakan proses 

belajar rnengajar aktif dan efektif, c )  merangsang turnbuh kembangnya 

kemampuan optimal siswa 

7. Keterarnpilan rnengelola kelas merupakan kernarnpuan guru dalarn meujudkan 

dan rnernpertahankan suasana bzlajar rnengajar yang optimal. Kemampuan ini 



erat huhungannya dengan kernampuan guru untuk m e n c i p t k m  kondisi yang 

menguntungkan, rnenyenangkan siswa dan penciptaan disiplin belajar secara 

sehat. Prinsip ketemmpilan pengelolaan kelas, yaitu; a)  kehangatan dan 

keantu-siasan. b) tantangan, gunakan kah-kata tindakan atau bahan dengan 

sajian yang mcnantang, c )  bervariasi, gunnkan variasi dalam proses belajar 

mengajar, d) keluwesan. digunahan aptbila guru mendapatkan hambatan 

dalarn prilaku s i swa sehingga perlu nierubah strategi rnenga-iamya, e)  

menekankan hal-ha1 yang positif. t) tanamkan disiplin diri, selalu mendorong 

siswa agar merniliki disiplin diri. 

8. Keterarnpilan membirnbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil 

adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok yang 

bertu.juan memecahkan suatu perma~lahan .  mengkaji konsep, prinsip atau 

keterarnpilan tertentu. l'rinsip kcterampilan mernbirnhing diskusi kelompok 

kecil, yaitu; a) laksanakan diskrlsi dalani suasana yang menyenangkan, b) 

berika~i waktil yang cukup untuk rnenlmuskan Jan  men.iawab permasalahan. 

c) rencrtnakan disk~rsi kelompok kecil dcrigan sistematis. d )  hirnbinglah dan 

jadikari guru sebagai teman dnlarn diskusi. 

Materi 2 

Simulasikanlah salah sat11 ketera~npiolan rnengajar pada matel-i pernbelajaran di 

SD 

1. Bentuklah kelompok yang tcrdiri dari 5-7 orang perkclompok. setiap 

kelompok membuat satuan pelaiaran yang menekankan pada salah sat11 

keterampilan mengajar drin selanju~ny;). berlatih didepan kelas secara 

bergantian dengan menggunakan pendekatzn cam belajar siswa aktif: (bidang 

studi dan pokok bahasan bebas mcmilih sesuai dengan pilihan keiompok). 

Dilaksanakan dalam dua kali tatap muka dibawah birrlbingan dosen 

pembimhing. 
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I .  Pengertian kelas rangkap 

2. Alasan menggunakan kelas rangkiip 

Materi 1 

Pengertian kclas rangkap 

Pada dasamya, Pembelajaran Kelas Rangkap adalah penggabungan sekelompok 

siswa yang mempunyai perbeciaan usia. kemampuan. minat, dan tingkatan kelas. 

di mana dikelola oleh seorang guru atau beberapa gum yang dalarn 

pernbelajarannya difokuskan pada kernajuan individual para siswa (Franklin, 

1967). Namun dernikian selain definisi tersehut, ada sebagian praktisi pendidikan 

membedakan definisi dari rnulrigr~~tic dcngan rnulticlge karena perbedaan 

tujuannya. Seperti yang dikemukakan oleh Elkind (1987), bahwa istilah 

multigrade di mana kelas yang berbentuk seperti itu akan berisi para siswa dari 2 

atau lebih tingkatan kelas dengan satu gun1 di ruangan yang sama pada suatu 

waktu. P a n  siswa di kelas tersebut tetap menggunakan kurikulum yang spesifik 



untuk tingkatan kelasnya sendiri dan demikian pula dengan tingkat kesukaran 

tesnya pun disesuaikan dengan tingkatan kelas mereka Dengan demikian, 

kelihatan bahwa kelas multigrade atau pembelajaran kelas rangkap model itu 

diadakan untuk alasan administnisi dan ekonomi. Seperti halnya yang te jadi  di 

sekolah-sekolah daerah terpencil di Indonesia banyak guru yang merangkap kelas 

karena memang tidak ada tenaga guru bukan karena tujuan atau alasan 

pendidikan. Lain halnya dengan istilah multiage yang mengacu pada praktek 

pembelajaran kedua tingkatan usia dan kelas yang sengaja dicampur karena 

kepentingan tujuan pendidikan yang diinginkan. 

Dengan demikian, telah terjadi pergeseran penggunaan pembelajaran kelas 

rangkap yang ada di daerah terpencil hingga berkembang menjadi pembelajaran 

kelas rangkap yang dirancang secara sistematis untuk alasan peningkatan 

efektivitas pembelajaran di kelas. Bisa saja pembelajaran kelas rangkap yang dulu 

dilaksanakan masih berbentuk pengelolaan kelas tradisional di mana pengaturan 

ternpat duduk seluruh siswa menghadap ke arah papan tulis di depan kelas, di 

mana guru dengan mudah dapat rnengontrnl seluruh siswanya. Namun demikian, 

seperti diutarakan di atas, kareqa adanya pergeseran pemikiran sehingga muncul 

hentuk-bentuk baru pernbelajaran kelas nngkap, membuat pengaturan tempat 

duduk di kelas menyebar. Berikut salah satu contoh pengaturan tempat duduk 

pada Pembelajaran Kelas Rangkap. 

Lalu bagaimana dengan pengaturan pembelajaran kelas rangkap? Yates (2000) 

~nengemukakan bahwa dengan pembelajaran 

it , kelas rangkap, di mana para siswa bisa 

$inggal di kelas dengan sat" guru dalam lebih 

dari satu tahun, rnembuat hubungan antara 
' 

;sra siswa, guru, dan orangtua menjadi dekat. 

Mereka mempunyai rasa percaya, rasa aman, 

dm enak satu dengan yang lain, sehingga 

proses pembelajaran dapat dilakukan denem nyaman. Hal tersebut wajar, karena 

model pembelajaran kelas rangkap seperti itu di mana 2 atau 3 tingkatan ada 



&lam satu kelas dengan satu atau beberapa guru mengajar secara tim tidak 

mengenal istilah naik kelas atau tinggal kelas. Narnun demikian, menurut Suryan 

(2000) ternyata pendekatan pernbelajaran kelas rangkap bisa digunakan untuk 

kelas tradisional, di mana hanya terdapat pembelajaran satu tingkatan kelas saja 

Hal ini disadari bahwa sebenarnya pada kelas tradisional, juga berisikan para 

siswa yang rnempunyai berbagai tingkatan kemampuan dan mungkin usia, 

sehingga esensi pernbelajaran kelas rangkap tetap dapat Pigunakan untuk kelas 

tradisional sehingga prinsip-prinsip pembelajaran kelas rangkap bisa diterapkan. 

Terdapat beberapa alasan kenapa te jadinya pembelajaran kelas rangkap. 

Djalil dan Wardani ( 1  997) menguraikan dalam modulnya hhwa pernbelajarar, 

kelas rangkap diperlukan karena alasan geografis, demografis, kurangnya gum, 

terbatasnya ruang kelas, dan adanya ketidakhadiran guru di kelasnya karena sakit 

atau keperluan lainnya. Seperti juga yang dikernukakan Jones di atas, bahwa 

dahulunya pada sebelurn tahun 1990-an, atau rnalahan bagi negara-negara seperti 

Indonesia Mexico. India, bahkan Australia, masih banyak dijumpai sekolah yang 

hanya mempunyai satu atau dua kelas saja yang digunakan bersama-sama oleh 

para siswa dari berbagai tingkatan kelas. Hal ini disebabkan ternpat tinggal para 

siswa yan? berjauhan szhingga demi efesiensi. pemerintah tidak mungkin 

rnendirikan sekolah yang hanya rnelayani beberapa siswa saja. Untuk itu 

didirikannya sekolah di suatu tempat dan siswa yang berjauhan datang ke sekolah 

itu, dengan gum yang bisa rnelayani sejumlah kecil siswa dari berbagai tingkatan 

kelas. Alasan lainnyrl karena rnemang kesulitan mencari tenaga guru (tenaga guru 

kurang), sehingga pernerintah tidak hisa mernenuhi kebutuhan para siswa di suatu 

daerah tertentu dengan rasio jurnlah guru yang seimbang. Alasan-alasan yang 

dipaparkan itu mulai tidak dipakai lagi untuk mengelola pembelajaran kelas 

rangkap (terutarna di negara Barat, sedangkan beberapa negara di Asia, Arnerika 

latin, dan Indonesia hingga k:-ii rnasih menggunakan alasan tersebut untuk adanya 

pembelajaran kelas rangkap). 

Seiring dengar1 adanya reformaci pada konsep-konsep pendidikan yang 

rnendukung kepentingan perkernbangan para siswa didik oleh para praktisi dan 



konseptor pendidikan, dikembangkanlah konsep-konsep baru tentang pelaksanaan 

pembelajaran kelas rangkap dengan berdasarkan pengembangan hasil riset untuk 

mencari alasan atau manfaat pendidikan yang dapat diambil dari penerapan 

pembelajaran !<elas rangkap. Dengan makin terbukanya pemikiran para 

administrator dan pembaharu-pembaharu pendidikan untuk mengeksplorasi 

manfaat dari pendekatan pengelolaan kelas ini. nlaka diternukan keuntungan 

pendidikan yang diperoleh dari pelaksanaan pembelajaran kela5 rangkap. 

R i d p a y  dan Iawton (1969) mencatat bahwa. aspek utama dari nianfaat 

penggunaan pembelajaran kelas rangkap ini adalah terbangunnya iklim 

kekeluargaan dalam kelas. Mereka menernukan dengan pernbelajaran kelas 

rangkap, para siswa bisa lebih merasa nyaman dan mudah menerima perubahan 

kegiatan dan pengalaman yang diberikan guru. Dasar lainnya dari digunakannya 

pembela-jaran kelas rangkap seperti yang diutarakan Anderson dan Pavan (1993) 

bahwa, filosofi dasar dari pembelajaran kelas rangkap adalah terakomodasinya 

kebutuhan inciividu siswa sebagai seorang yang unik dan membutulikan perlakuan 

yang berheda satu dengan Sainnyd untuk bisa mencapai perkembangan yang 

rnaksimurn. 

Multigrade teaching atau pernbelajaran kelas rangkap di St> sudah banyak 

dllaksanakan di Indonesia di negara-negara maj~l ha1 ini sridah nierijadi bagian 

dari sistem pendidikan secara utuh. Pengembangan dan penggunaan model ini 

dilakukan karena falctor kekurangan tenaga gum. letak geografis yang sulit 

dijangkau, jumlah siswa relatif kecil, keterbatasan ruanzan. atau ketidakhadiran 

guru. Penlbelajaran Kelas Kangkap rnerupakan model pembelajaran dengan 

rnencampur heberapa siswa yang terdiri dari du;i atau tiga tingkntan kelas dalam 

satu kelas dan pembelajaran diberikan oleh sa t~i  gum saja untuk beberapa wahrtu. 

Pembelajann kelas nngkap sangat menekankan dr~a ha1 gtarna. yaitu kelas 

digabung secara terirltegrasi dan pernbelajaran tcrpusat padli siswa sehingga guru 

tidak perlu berlari-lari antara dua ruang kelas untuk mengajar dua tingkatan kelas 

yang berbeda dengan program yang berbeda. 



Narnun murid dari dua kelas beke j a  secara sendiri-sendiri di ruangan yang 

sama, rnasing-masing duduk di sisi ruang kelas yang berlainan dan diajarkan 

program yang berbeda oleh satu guru. Pernbelajaran Kelas Rangkap adalah suatu 

bentuk pernbelajaran yang rnensyaratkan seonng guru mengajar dalarn satu 

ruangan kelas atau lebih, dalam saat yang sama, dan rnenghadapi dua atau lebih 

tingkat kelas yang berbeda (1G.AK.Warclhani. 1998). 

Materi 2 

Alasan penggunaan kelas rangkap 

Ala=n dilakukannya Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) tidak hanya 

karena faktor kekurangan guru. PKR juga sering diterapkan karena alasan letak 

geografis yang sulit dijangkau, ruangan kelas terbatas, kekurangan tenaga guru, 

jumlah siswa yang relatif sedikit, guru berhalangan hadir, atau rnungkin faktor 

keamanan scperti di daerah pengungsi. 

Katz (1992), nienegaskan bahwa kelas rangkap dilaksanakan tidak hanya 

karena alasan-alnsan letak gegorafis. kekurangan rnurid, atau kehurangrln tenaga 

guru- akan tctapi lebih dari it11 adalah hagairnana rneningkatkan lnutu pendidikan 

rnelalui fasilitasi yang tinggi bagi perkembangan dan potensi siswa. Oleh karena 

itu dia rnengernhangkan tiga jenis kelas rangkap dalam rangka pernbelajaran; I) 

Combined grades. 2) conrinllozrs progress, 3) mixed age/multiage grouping. 

Model pertarna ('omhrrle grades; atau juga dikahkan sehagai combined 

cias.ves.s, din~ana dalarn satu kelas terdapat Iebih dari satu tingkatan kelas anak. 

Mernbagi kelas menjadi bebenpa bagian sesuai dengan tuntutan kurikulurn untuk 

beberapa tingkatan atau hanya dua tingkatan. Tujuan utarnanya adalah untuk 

rnernaksimalka? kemampuan siswa dan pernaharnan lingkungan juga 

rneningkatkan sikap dan pengalaman dalarn kelompok-kelompok umur yang 

berbeda. 



' Mo&l Redua Continuousprogrees; model ini k r u p a  kelompok anak dengan 

pencapaian kurikulum yang tinggi dirnana proses belajar mengajar melihat 

keberlanjutan pengalaman dan tingkat perkembangan anak, dalam model ini 

setiap anak berkesempatan untuk terus berkelanjutan dalam mengikuti setiap 

tingkatan kelas sesuai dengan lama sekolah, tujuannya adalah setiap anak 

berkesempatan untuk rnemperoleh keuntungan dari perbedaan umur dan 

perbedaan si kap dan kemampuan ketik3 belajar bersame.. 

Model ketiga mixed age/multiuge grouping; dimana proses pembelajaran 

. dan praktek kurikulum memaksimalkan keuntungan dari berinteraksi dan 

beke rjasama dari beragam umur. Dalam x d e l  ini grup dibuat secara fleksibel 

atau proses re gruping anak dibuat dalarn kelompok umur, jenis kelamin, 

kemampuan, mungkin terjadi satu guru mengajar untuk lebih dari satu tahun. 

Alasan dengan menggunakan model berbagai tingkatan umur ini multiage 

grouping ini adalah: 

1 .Memberikan kesempatan kepada anak untuk hela-jar tanpa rasa takut dan salah. 

2.Siswa disediakan kegiatan dengan berbagai jenis 

3.Dengan model ini memungkinkan anak dapat belajar tentang aspek sosial, 

pemahaman tentang diri dan orang lain, kepercayaan diri dan konsep diri, 

partisipasi anak dalam kelompok, pada akhirnya dapat meningkatkan hubungan 

sosial dsn pertemanan. 

4.Tidak ada titik signifikansi antarn kelompok umur. 

2.2.Alasan di Adakannya Kelas rangkap 

Pembelajaran kelas rangkap merupakan suatu kajian strategi pembelajaran, yang 

menjadi pilihan dalam melaksanakan proses pernbelajaran. Pembelajaran kelas 

rangkap yang disingkat (PKR) relatife baru di dalam dunia pendidikan dan tidak 

banyak sekolah yang melaksanakan PKR ini. 



Pengertian pembelajaran kelas rangkap sesungguhnya di mana seorang 

guru atau sekelompok guru mengelola kelas, yang terdapat berbagai siswa dari 

tingkatan kelas yang berbeda atau usia yang bervariasi dengan kemampuan yang 

bervariasi pula dalam satu ruangan untuk tujuan pembelajaran yang bennakna 

bagi siswa.Pada ringkasan materi ini akan dibahas lebih mendalam tentang alasan 

di perlukannya oleh guru dan calon guru. 

s 

1 .Alasan Psikologis-Pedagogis 

Menurut statistik persekolahan tahun 1990 di Indonesia sedikitnya terdapat 

12.000 SD yang ha~iya memilik; guru-3 orang per SD. Sedangkan menurut 

UNESCO (Djalil: 1997) pada tahun 1980-an di Indonesia terdapat sekitar 20.000 

SD yang memiliki guru 1-3 orang. SII-SD tersebut pada umurnnya memiliki 

jurnlah rnurid yang sedikit. Karena jumlah guru dan jumlah muridnya sedikit 

maka pelaksanaan pembelajaran sehari-hari menerapkan pendekatan pembelajaran 

kelas rangkap (PKR) 

Di lndonesia selama ini pelaksanaan PKR hanya disikapi sebagai suatu 

keterpaksrtan atau keadaan danirat. Berbeda dengan Negara lain Australia, 

Alnerika Serikat, Belanda, RRC Meksiko, Kolumbia, dan negrua-negara kecil di 

Szrnudra Pasifik PKR sudah lama di praktekkan dengan sengaja. Di Australia 

ka-jian llmiah mengenai PKR dan kepustakaan mengenai PKR sudah cukup 

banyak. Sementara di Indonesia kajian dan kepustakaan tentang PKR sangat 

terbatas. Baru tercatat satu penelitian tentang T'KR (Soemardi dkk: 1996) dan baru 

satu seri modul PKR Universitas Terljuka (Arial D-jalil dkk, : 1997) 

H ila dilihat dari bidang kajian psikologi pendidikan terdapat konsep 

-'perbedam individual" atau "individual differences". Konsep ini member 

infonnasi bahwa setiap anak didik bersifat unik. Artinya di sarnping memiliki 

persamaan juga memiliki perbedaan. Perbedam ini rnungkin terjadi karena 

perbedaan jenis kelamin, usia dan lingkungan. 



Secara psikologis seperti diteorilkan oleh Piaget dan Bell-Gredler (1 986), 

setiap anak memiliki tingkat perkembangan atau "cognitive development" sesuai 

rentang usianya mulai dari tingkat terendah sensori motor (masa bayi) samapai 

tingkat tertinggi operasi formal (usia 12 tahun ke atas). Secara psikologis- 

sosiologis setiap anak memiliki tuntutan perilaku peran yang berbeda-beda 

sebagairnana diteorikan ole'h Havighurst (Alberty: 1958) dalarn konsep tugas- 

tugas perkembangan a k u  development task. Secara moral anak juga merniliki 

tingkat perkembangan rnoralita, sebagairnana diteorikan oleh Kohlberg (1975) 

dalarn konsep cognitive moral development. 

Bentuk perhatian d m  layanan pendidikan dapat berupa penggunaan 

pendekatan pembelajaran yang marnpu mewadahi perbedaan individual anak. 

Pembelajaran klasikal-individual dapat dinilai jauh lebih sesuai untuk itu dari 

pada pembelajaran klasikal-rnassal. 

Dalam pernbela-jaran klasikal-individual walaupun anak berada dalam satu 

kelas tetapi layanan pembelajaran diberikan secara individual atau kelompok 

sesuai tingkatan keunikannya. Sedangkan dala~n pernbelajaran klasikal-massal 

anak dalam satu kelas cenderung rnendapat perlakuan yang serba sama. 

Konsep dan model PKK yang di dalarn berbagai kepustakaan dikenal 

dengan multigrade teaching" (Miller: 1989) "the rnultiage classroom" (Fogarty: 

1992) atau "multiple claas teaching" (UNESCO: 1988) merupakan pendekatan 

pernbelajaran yang dirancang untuk memberi perhatian dan melayani perbedaan 

individual anak untuk satu atau lebih dari satu kelas, kedalarn satu atau lebih dari 

satu riangan. 

Secara teoritik sesungguhnya PKR itu dirancang terutama untuk memberi 

layanan perbedaan individual dalam proses pembelajaran dan bukan semata-rnata 

untuk mengatasi kekurangan guru dalam satu kelas. Selain itu dapat ditambahkan 

alasan lain yakni sebagai upaya pemhentukan keterarnpilan sosial atau social 



skills dealam konteks sosial atau kelompok seperti dalam penerapan konsep Open 

Classroom di USA. (Raka Joni: 1998). 

Karena itu PKR dapat diterapkan baik disekolah kecil, misalnya SD 

dengan jumlah guru dan jumlah rnuridnya kecil, maupun di sekolah biasa yang 

jumlah guru dan jumlah muridnya rnemadai. Dengan kata lain PKR, 

sesungguhnya berkembang sejalan dengan konsep dan prinsip psikologis dan 

pedagogis yang berlaku. 

2.Alasan Demografis-Sosiologis 

Berbeda dengan alasan psikologis ~ a e d a g o g i s  yanhg lebih bersifat 

konseptual, alasan demografis-sosiologis lebih bersifat factual dan 

praktis.Pembelajaran kelas rangkap sering dikaitkan dengan sekolah kecil di 

daerah terpencil yang berpenduduk sedikit. Di sekolah seperti ini biasanya hanyrt 

ada satu sampai dengan tiga orang guru untuk melayani seluruh siswa kelas I 

sarnpai kelas VI. 

Jumlah sisnz di setiap sekolah juga sedikit. Guru tersebut harus 

inenggabungkan kelas agar bisa rnengajar sernua siswa di sekolah, artinya dalaln 

satu ruangan ditempati oleh siswa dari tlua kelas. Pola penggabungan umumnya 

adalah kelas I dengan kelas 2, kelas 3 dengan kelas 4, dan kelas 5 dengan kelas 6 

SDN Ma'lengu di Kecamatan I%ontolempangan Kabupaten Gowa. Sekolah 

i n i  hanya memiliki 3 gedung yang terdiri dari 3 gedung (3 ruang) untuk proses 

belajar mengajar, dan 1 gcdung iintuk ruang kcpala sekolah dan adrninistrasi. 

Guru yang mengajar terdiri dari 4 guru kelas, I guru olah raga, I guru agarna 

dengan 1 kepala sekolah. Rata-rata jumlah siswa per kelas adalah 23 anak. 

Secara geografis, letak SDN Ma'lengu bcrada di daerah dataran tinggi 

sekitar 70 krn sebelah tirnur kota Sungguminasa sehingga jauh dari keramaian. 

Selain itu, SDN Ma'lengu juga termasuk salah satu sekolah terpencil di Kab. 

Gowa yang terletak jauh di pelosok pedalaman yang baru berumur sekitar 4 tahun 



disebabkan karena sekolah ini sebelumnya adalah kelas jauh yang kemudian tnati 

(tidak ada aktifitas belajar) disebabkan karena tidak ada tenaga pengajar yang rnau 

ke daerah tersebut. 

Kernudian baru pada tahun 2005 dirintis kembali dengan kondisi tenaga 

pengajar yang hanya terdiri dari 3 orang dan ruang belajar terdiri dari 2 kelas. 

Baru pada tahun 2008 mendapatkan tambahan nlang belajar sebanyak 2 buah 

sehingga sudah ada 3 ruang belajar. Terus guru yang mengajar pada sekolah 

tersebut terdiri atas 4 orang guru yang berstatus PNS tennasuk kepala sekolah, -3 

orang guru berstatus honorer. Dan di sekolah tersebut juga terdapat 8 rornbongan 

belajar dan sekolah in i  terrnasuk sekolah satu atap. Siswa yang bersekolah di SDN 

Ma'lengu adalah anak-anak dari Dusun yang tidak mernungkinkan untuk 

bersekolah di sekolah lainnya. Oleh sebab itu tepatlah jika sekolah ini 

dikategorikan sebagai sekolah terpencil. 

Keadaan sebagaimana dlikernukakan diatas menunjukhan adanya masalah 

denlogratis-sosiologis yaitu rnurid sedikit-guru sedikit, rnurid sedikit-guru 

berlebih, rnurid cukup-guru sedikit, dan murid cukup-guru berlebih. Keadaaan 

seperti ini menimbulkan permasalahan inefisiensi yakni pemborosan tenaga guru 

atair perrnasalahan equity atau pemerataan kualitas yang sukar dicapai kerena 

kernungkinan terjadi penelantaran rnuris atau deprivation. 

Untirk rncngatasi keadnan rnurid sedikit-guru sedikit, dim rnurid cukup- 

guru sedikit. diperlukakan pengelolaan pernbelajaran yang mernungkinkan terjadi 

perangkapan kelas oleh seorang guru dalam satrr ruangan atau lebih dari sat11 

runrigan. Relevan dengan ti~ntutan it11 konsep dan pendekatan pernbelajaran kelas 

rangkap merupakan jawaban yang tepat. 

Sclain itu konsep dan rnodel PKK juga rnerupakakan jawaban yang tepat 

terhadap adanya keterbatasan logistic. Misalnya ruang kelas yang terbatas karena 

sejak awal ruangan sanyat terhatas atrw sebagian ruangannya sudah rusak yang 



disebabkan karena umur bangunan yang sudah tua atau rusak akibat hencana alam 

seperti tsunami, gernpa burni, tanah longsor dll. 

Satu ha1 yang juga tidak dapat diabaikan adalah alasan kctidakhadiran 

salah seorang guru karena berbagai alasan. Kondisi ini rnenuntut guru yang ada di 

sekolah untuk melaksanakan kelas rangkap dengan menggunakan PLK. kcadmn 

ini sangat mernungkinkan terjadi baik di SD daerah pedesaan maupun daersh 

perkotaan. 

Pembelajaran kelas rangkap juga terdapat di banyak seknlah perkotaan. 

karena jumlah siswa tidak seimbang dengan jurnlah kelas. Kelas harus digabung 

untuk rnendapatkan jurnlah siswa seperti biasa. Jadi alasan dibentuknya kelas 

rangkap bukan karena kekurangan guru saja melainkan juga alasan eh iens i .  

Misalnya jika di kelas I hanya ada 9 siswa dan kelas 2 hanya ad:) I0 siswa rnaka 

tidak perlu masing-masing kelas diajar oleh seorang guru. Dengan prinsip 

eiisiensi sumber daya rnaka cukup diperlukan sntu guru yang rncrangknp 

mengajar kelas 1 dan kelas 2. 

Dari pembahan dintas dapat ditarik kesirnpulan bahwa pencrapan Pkl< 

secara konceptual sesuai dengan konscp psikologi dan ~ e d a ~ o g i  dan 5ccara pr'lktis 

dapat rnengatasi berbagai kendala deniografis. sosiologis. dan kendala \~tu:tsi,)nal 

Iainya. 

2.3.Pola Pela ksanaan Pern belajaran Kelas Rangkap 

Pola-pola dalarn pclaksanaan pernbelajaran kelas rangknp scpcrti 

dikemukakan oleh 00s M. An\vns dalarn penelitiannya yang berjudul 

Pengembangan Model Pembelajaran Kelas Rangkap Berbantuan Medin Audio di 

Sekolah Dasar. Pola perrcrrncr. seorang guru rnenghadapi dua nlangan (~rltuk du:~  

tingkatan kelas yang berbeda, rnisalnya kelas IV dan V. Masing-masing ruangan 

ditempati oleh satu tingkatnn kelas. Bia.sanya antarkelas dihuhtrngk:tn oleh pintu 

penghubung. Pintu penghubung ini bisa digunakan guru dalam mcrnberikan 

penjelasan kepada seluruh siswa di semua tingkatan yang berbeda tcrsebut. 



2.4. Cara Menyusun Pembelajaran Kelas Rangkap 

Pelaksanaan kelas rangkap dilakukan dengan rnenggabungkan satu atau 

dua mata pelajaran yang sama atau berbeda yang dilaksanakan dalarn satu ruang 

serta disesuaikan dengan kebuh~han dan kondisi sekolah. Sebelurn rnelakukan 

pembelajaran gum menyusun perencanaan yang mencakup: 

Pernetaan dimaksudkan untuk menggabungkan rnateri yang sama di kelas 

yang berbeda dengan kedalaman yang berbeda sehingga ada kesinarnbungan. 

Pemetaat~ kompetensi dilakukan untuk kornpetensi yang harus dicapai dalarn 1 

semester atau 1 tahun. 

Penentuan tenla disesuaikan dengan hasil pernetaan kompetensi. Untuk 

satu semester, biasanya dihasilkan sekitar lima tema dengan masing-masing terna 

berkibar antan 3-4 minggu. 

c. Pengemhangan S'i1nhlr.s 

Silabus dibuat untuk dua kelas atau tiga kelas sekalig~~s (sesuai dengan 

kelas ranykap yang diinginkan). Silabus setidaknya mernuat:standar kornpetensi. 

kornpetensi dasar, rnateri pokoldpembelajaran, kegiatan pernbela.jaran, indikator 

pencapaian kornpetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi naktu. dan surnber 

belajar. 

d. Rencana Pelnk~anaan Pernbelnjarrln (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajann berisi langkah-langkah pernbelajaran 

secara rinci (kegiatan awal, inti, dan penutup) dan rnenlpakrln pengembangan dari 



silabus yang ada. Strategi pengajaran dan pengor~anisasian peserta didik juga 

hams nampak dalam RPP. 

Kelas rangkap merupakan gabungan dari beberapa pescrta didik dengan 

tingkatan kelas yang berdekatan, misalnya kelas I dan 2, atau kelas 4, 5, dan 6: 

belajar dengan satu guru di kelas yang-xama dan berlangsung selarna satu tahun 

ajaran penuh. Hal yang perlu mendapat penekanan di sini adalah: 

1 .Guru tidak mengajar dua kelas tepisah secara bergantian dengan program 

yang berbeda. 

2.Pembelajaran dilakukan secara ternatik, namun untuk kornpetensi- 

kompetensi tertentu yang tidak dapat diikat dengan tcma tetap diajarkan 

secara terpisah. 

3.Strategi pembelajaran yang dipilih guru dalam kelas rangkap disesuaikan 

dengan banyaknya jumlah peserta didik dan dengan menggunnkan 

kornbinasi berbagai rnetode pembelajaran. 

4.Strategi pembelajaran hendaknya mencenninkan pernbelajaran \.ang berbeda 

dan PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Eiektif dan hler~)cnnngkan). 

8. Rangkuman 

Mulrigrade reaching atau pernbelajaran kelas rangkap di SI) hanyak 

dilakukan baik di Indonesia maupun ncgara maju. Penggunaan model ini 

dilakukan karena faktor kekurangan terlaga guru, letak geogratis yang sulit 

dijangkau, jurnlah siswa relatif kecil, keterbatasan ruangan, atau ketidakhadiran 

guru. Media audio merupakan salah satu pilihan dalarn meningkatkan rnutu proses 

pembelajaran kelas rangkap. Media ini dipandang cukup murah. mudah, dan 

praktis. Di sisi lain media audio juga bisa mengatasi lemahnya budaya membacs. 

Penggunaan pola pembelajaran kelas rangkap sangat ditentukan oleh 

kondisi dan kebutuhan sekolah. Di sini kreativitas guru sangat dituntut. Model 



PKR Berbantuan Media Audio terbukti mem'oantu lugas guru. Di sarnping itu. 

model ini dapat memudahkan siswa dalarn rncrtlahanli materi serta bisa 

meningkatkan motivasi belajar. Hal ini rnerupakan aspek penting dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran ten~tarna bagi sekolah yang melakrlkan 

pernbelajaran kelas rangkap. 

Setelah kita rnembahas pembelajaran kelas rangkap guru diharapkan 

memahami konsep dan dapat rnelaksanakan pembelajaran kelas rangkap sesuni 

dengan kondisi tertentu yang menuntut guru melaksanakan pembelajaran kelas 

rangkap.Dengan diadakannya pernbelajaran kelas rangkap proses pembelajaran 

dapat berlangsung lebih efektifdengan kekurangan yang ada. 
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