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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Tuhan 
Yang Maha Esa atas terselasaikannya tulisan ini dengan baik. 
Harapan besar bagi penulis, semoga tulisan ini dapat menjadi 
jalan kebaikan bagi semua pihak, terutama para guru dan calon 
guru, para pengawas sekolah/madrasah dan para pelatih atau 
instruktur pembelajaran di seluruh pelosok negeri yang tercinta 
ini.

Dewasa ini, Proses Belajar Mengajar merupakan problem 
yang cukup kompleks dalam dunia pendidikan, karena 
banyak hal yang turut mempengaruhinya. Salah satu faktor di 
antaranya adalah guru. Guru merupakan salah satu komponen 
pembelajaran yang berperan penting dan utama, guru memiliki 
posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, 
karena fungsi utama guru adalah merancang, mengelola, 
melaksanakan, serta melakukan penilaian terhadap kemajuan 
belajar. Tugas guru adalah mentransfer pengetahuan dan nilai-
nilai dengan menggunakan pendekatan, model, dan metode 
pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi yang 
disampaikan, karakteristik peserta didik, dan karakteristik 
lingkungan. Keberhasilan guru mentransfer pengetahuan 
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sangat tergantung pada pendekatan, model dan metode yang 
dia gunakan. Artinya jika ada guru yang minim pemahamannya 
tentang pendekatan, model dan metode pembelajaran maka 
sudah pastinya dia pun tidak bisa mentransver pengetahuan 
dan nilai dengan baik pula.

Guru bukan hanya mampu berdiri didepan kelas dan 
menyampaikan materi, namun guru adalah seseorang yang 
memiliki kepribadian yang dapat dicontohi, ditiru dan diguguh 
oleh masyarakat terutama oleh siswanya. Dari sekian hal yang 
harus dimiliki oleh guru tersebut, tentunya pekerjaan guru 
bukanlah pekerjaan yang mudah. Dengan demikian, selain 
menguasai materi yang diajarkan, guru juga harus menguasai 
berbagai model, pendekatan, dan metode pembelajaran yang 
sesuai dengan karakteristik siswanya.

Uraian tugas dan fungsi guru yang sangan berat, dalam 
buku ini kami mencoba menjelaskan dan memberi contoh 
terkait bagaimana mentransver pengetahuan dan nilai dengan 
menggunakan model dan pendekatan pembelajaran yang relevan 
dengan karakteritik materi dan karateristik siswa.

Konsep dan materi yang diuraikan dalam buku ini, 
dikembangkan dari hasil-hasil penelitian dan pelatihan yang 
penulis ikuti, sebagai narasumber atau instruktur dalam kegiatan 
PLPG rayon 130 Universitas Khairun, sebagai Instruktur 
Provinsi dalam kegiatan sosialisasi kurikulum 2013 oleh LPMP, 
dan instruktur dalam kegiatan peningkatan mutu pembelajaran 
di Madrasah oleh Kanwil Kementrian Agama Provinsi Maluku 
Utara. 

Implementasi kurikulum 2013 salah satunya adalah upaya 
peningkatan proses pembelajaran yang harus mengembangkan 
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semua kompoen pembelajaran, yang dimulai dari perumusan 
tujuan, indikator, materi, pendekatan, model, dan metode 
serta media sampai pada desain instrumen asesmennya. 
Melalui buku ini, penulis berusaha memperjelas konsep model 
dan pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan oleh 
Kemendikbud dalam rangka implementasi kurikulum 2013. 
Model pembelajaran tersebut adalah Inkuairi, PBL, PjBL, dan 
discovery learning. Selain itu, penulis juga melengkapi dengan 
model dan pendekatan pembelajaran lain yang relevan. Penulis 
berharap semoga dengan model dan pendekatan lain yang 
penulis maksudkan dalam buku ini dapat menjadi bagian solusi 
dari berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan.

Buku yang ditulis dengan judul Model dan Pendekatan 
Pembelajaran Inovatif ini dapat membantu para guru dan 
pengawas di sekolah dan madrasah serta semua pihak yang 
dapat mengimplemntasikan pendekatan dan model-model 
pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar terutama bagi guru 
yang  mengimplementasikan kurikulum 2013. Buku ini juga 
diperuntukkan bagi kalangan mahasiswa S1 yang mengikuti 
matakuliah Strategi Belajar Mengajar dan matakuliah lainnya 
yang relevan. 

Mengingat buku ini adalah terbitan pertama, maka sudah 
barang tentu masih banyak kekakuran dan kesalahan atau 
kekeliruan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis 
mengharapkan tegur sapa dan masukan yang bersifat membangun 
dari para pembaca terutama para pakar pembelajaran agar 
dijadikan bahan perbaikan pada tulisan-tulisan selanjtunya. 
Akhirnya, melalui tulisan ini penulis sampaikan salam hormat 
dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada 
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pimpinan Universitas Khairun, pimpinan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu pendidikan (FKIP), dan  lebih khusus teman sejawat 
kami keluarga besar program studi pendidikan Biologi dan 
Program studi Pendidikan Guru Sekolah dasar (PGSD) atas 
semangat dan motivasi serta kesempatan yang diberikan 
kepada kami untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 
di lingkungan kampus kita yang tercinta dan Maluku Utara 
umumnya.  Semoga bahan bacaan  ini bermanfaat sesuai dengan 
tujuan penulisannya. #Maju bersama ilmu#

Ternate, 20 November 2017

Penulis

Ade Haerullah Dan Said Hasan 
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PENGANTAR EDITOR

Puji dan sukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah 
SWT karena atas rahmat dan karunian-Nya kita masih diberikan 
kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalankan 
aktifitas keseharian. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan 
kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, 
para sahabat dan ummat Islam hingga akhir zaman, amin.

Alhamdulillah, buku Model dan pendekatan Pembelajaran 
Invatif ini diterbitkan untuk menambah khasanah pembelajaran 
dalam meningkatkan mutu guru terhadap pembelajaran 
di Indonesia. Pembelajaran yang berkualitas memerlukan 
pengembangan model-model pembelajaran yang tepat, penuh 
inovatif, dan menyenangkan bagi siswanya.

Model dan pendekatan Pembelajaran Invatif adalah pedoman 
atau petunjuk dan strategi mengajar yang dirancang untuk 
mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pedoman itu memuat 
tanggung jawab guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan 
mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Salah satu tujuan dari 
penggunaan model pembelajaran adalah untuk meningkatkan 
kemampuan siswa selama belajar.

Di dalam sejarah dunia pendidikan, guru merupakan sosok 
figur teladan bagi siswa yang harus memiliki model dalam 
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mengajar. Kegiatan belajar mengajar sebagai sistem intruksional 
merupakan interaksi antara siswa dengan komponen-komponen 
lainnya, dan guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran 
agar lebih aktif dan efektif serta optimal. Salah satu langkah 
untuk memiliki dan menguasai teknik-teknik penyajian, atau 
biasanya di sebut metode mengajar adalah suatu pengetahuan 
tentang cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau 
instruktur kepada siswa di dalam kelas agar pelajaran itu dapat 
ditangkap, dipahami dan digunakan siswa dengan baik. Di 
dalam kenyatannya, model mengajar atau teknik penyajian 
yang digunakan guru untuk menyampaikan informasi atau 
message lisan kepada siswa, berbeda dengan cara yang ditempuh 
untuk memantapkan siswa dalam menguasai pengetahuan, 
keterampilan serta sikap. Maka yang disebut dengan model 
pembelajaran inovatif ialah memikirkan dan mengupayakan 
konsistensi aspek-aspek komponen pembentuk kegiatan sistem 
intruksional dengan siasat tertentu. Strategi Belajar Mengajar 
adalah pola-pola umum kegiatan guru – anak didik dalam 
perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan.

Di dalam buku sudah diuraikan beberapa pengertian model, 
pendekatan dan Kemudian menjelaskan secara umum tentang 
pembelajaran kontruktivisme, Behavioristik, dan Humanistik. 
Selain itu, diaplikasi belajar mengajar di sekolah, sehingga anak 
bisa mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam proses 
pembelajaran yang dengan sengaja agar siswa menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 26 Desember 2017 

Taufik Abdullah
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BAB 1

PENDAHULUAN

Agar terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran 
peserta didik secara aktif dan dapat mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
Negara maka guru berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) secara lengkap dan sistematis.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses disebutkan 
bahwa setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban 
menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) secara 
lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 
dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 
peserta didik. Untuk itu setiap guru di tiap satuan pendidikan 
wajib melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 
proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran dengan 
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pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang benar untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi 
lulusan. 

Selanjutnya pada Lampiran IV Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang 
Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran, 
menyebutkan bahwa pendekatan, model dan metode 
pembelajaran sangat diperlukan dalam menunjang terwujudnya 
seluruh kompetensi yang dimuat dalam Kurikulum 2013. 
Kurikulum memuat apa yang seharusnya diajarkan oleh guru 
kepada peserta didik, sedangkan pembelajaran merupakan cara 
bagaimana apa yang diajarkan bisa dikuasai oleh peserta didik. 
Pelaksanaan pembelajaran didahului dengan penyiapan RPP 
yang dikembangkan oleh guru baik secara individual maupun 
kelompok yang mengacu pada Silabus.

A. PENGERTIAN PENDEKATAN, STRATEGI, MODEL, 
DAN METODE PEMBELAJARAN

1. Pendekatan Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik 
tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, 
yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses 
yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, 
menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran 
dengan cakupan teoretis tertentu.

2. Strategi Pembelajaran

Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan 
selanjutnya diturunkan ke dalam Strategi Pembelajaran. 
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Newman dan Logan (Abin Syamsuddin Makmun, 2003) 
mengemukakan empat unsur strategi dari setiap usaha, yaitu:
a) Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 

hasil (out put) dan sasaran (target) yang harus dicapai, 
dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat 
yang memerlukannya.

b) Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama 
(basic way) yang paling efektif untuk mencapai sasaran.

c) Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah 
(steps) yang akan dtempuh sejak titik awal sampai dengan 
sasaran.

d) Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur (criteria) 
dan patokan ukuran (standard) untuk mengukur dan 
menilai taraf keberhasilan (achievement) usaha.

Jika kita terapkan dalam konteks pembelajaran, keempat 
unsur tersebut adalah: Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 
tujuan pembelajaran yakni perubahan profil perilaku dan 
pribadi peserta didik. Sementara itu, Kemp (Wina Sanjaya, 
2008) mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah 
suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan 
siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan 
efisien. 

Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran J. R David (Wina 
Sanjaya, 2008) menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran 
terkandung makna perencanaan. Artinya, bahwa strategi pada 
dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan 
yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran.
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3. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang 
digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah 
disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai 
tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran 
yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi 
pembelajaran, diantaranya: (1) ceramah; (2) demonstrasi; (3) 
diskusi; (4) simulasi; (5) laboratorium (eksperimen); (6) dan 
sebagainya.

4. Teknik Pembelajaran

Teknik pembelajaran dapat diatikan sebagai cara yang 
dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode 
secara spesifik.Misalkan, penggunaan metode ceramah pada 
kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan 
teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda 
dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah 
siswanya terbatas.

5. Taktik Pembelajaran

Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam 
melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang 
sifatnya individual. Misalkan, terdapat dua orang sama-sama 
menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat 
berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, 
yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena 
memang dia memiliki sense of humor yang tinggi, sementara 
yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih 
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banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang 
sangat menguasai bidang itu.

6. Model Pembelajaran

Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik dan 
bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu 
kesatuan yang utuh maka terbentuklah apa yang disebut dengan 
model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya 
merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal 
sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata 
lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari 
penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.

B. Hierarkis Pembelajaran

Posisi Hierarkis pembelajaran dari masing-masing istilah 
diatas dapat divisualisasikan sebagai berikut:
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BAB II

PENDEKATAN 
PEMBELAJARAN 

YANG LAHIR 
DARI TEORI-TEORI 

BELAJAR

Tujuan

Setelah membaca buku Strategi Belajar Mengajar pada 
bagian ini diharapkan pembaca dapat memahami:
1. Pengertian pendekatan pembelajaran dan implikasinya 

dalam pembelajaran
2. Pengertian Pendekatan Konstruktivisme dan implikasinya 

dalam pembelajaran
3. Pengertian Pendekatan Behavioristik dan implikasinya 

dalam pembelajaran
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4. Pengertian Pendekatan Humanistik dan implikasinya dalam 
pembelajaran

5. Pengertian Pendekatan Kognitif dan implikasinya dalam 
pembelajaran

6. Pengertian Pendekatan Kontekstual dan implikasinya dalam 
pembelajaran

Proses pembelajaran tidak terlepas dengan suatu pendekatan 
pembelajaran agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan 
dengan baik, menyenangkan, dan lebih bermakna. Komalasari 
(2013) menjelaskan pendekatan pembelajaran merupakan sudut 
pandang dari suatu proses belajar mengajar, yang mengarah pada 
suatu pandangan bersifat umum yang mewadahi mewadahi, 
menginspirasi, menguatkan, dan menjadi latar belakang metode 
mengajar secara teoritis. Sanjaya (2008) juga menjelaskan bahwa 
pendekatan pembelajaran adalah tahap awal pembentukan 
pendapat terhadap suatu peristiwa. Pengertian lain, dijelaskan 
dalam (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016) bahwa 
pendekatan pembelajaranmerupakan komponen penyusun 
teknikpembelajaranyang dilandasioleh prinsipdasar tertentu 
(filosofis, psikologis, didaktis dan ekologis) yang mewadahi, 
menginspirasi, menguatkan dan melatari metode pembelajaran 
tertentu. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat 
disimpulkan pendekatan pembelajaran merupakan suatu 
sudut pandang atau pendapat awal yang menjadi perisip dasar 
pembelajran yang mencakup komponen filosofis, psikologis, 
didaktis dan ekologis pembelajaran, dan sebagai wadah, inspirasi 
dan latar belakang suatu metode belajar secara teoritis. 
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Menurut Kellen, 1998 (Rusman, 2011) menjelaskan 
terdapat dua jenis pendekatan dalam pembelajaran, yaitu:

a. Pendekatan yang berpusat pada guru (Teacher Centered 
Approach)
Pendekatan yang berpusat pada guru adalah pendekatan yang 

menurunkan strategi pembelajaran langsung (direct instruction), 
pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Pada 
pendekatan ini peran guru sangat menentukan baik dalam 
pilihan isi atau materi pelajaran maupun penentuan proses 
pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran ini berorientasi 
pada guru yaitu pembelajaran yang menempatkan posisi siswa 
sebagai objek didalam proses kegiatan belajar dan kegiatan 
belajar dan pembelajaran bersifat klasik.

b. Pendekatan yang berpusat pada siswa (Student Centered 
Approach)
Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah 

pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran inkuiri 
dan discoveri serta pembelajaran induktif (pembelajaran yang 
berpusat pada siswa). Adapun didalam strategi ini peran guru 
lebih menempatkan diri pada posisi sebagai fasilitator dan atau 
pembimbing sehingga kegiatan belajar siswa menjadi lebih 
terarah. Jadi pendekatan pembelajaran ini berorientasi pada 
siswa artinya pendekatan pembelajaran yang menempatkan 
siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern.
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A. PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME

1. Pengertian Pendekatan Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan pandangan filsafat yang 
pertama kali dikemukakan oleh Giambatista Vico tahun 
1710,yang pada intinya adalah bahwa pengetahuan seseorang 
itu merupakan konstruksi individu melalui interaksi dengan 
objek, fenomena pengalaman dan lingkungannya (Suwarna 
&Poedjiadi, 2012).

Konstruktivisme merupakan landasan kontekstual, yaitu 
pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit yang hasilnya 
diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan 
tiba-tiba. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta–fakta, 
konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. 
Tetapi manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan 
memberi makna melalui pengalaman nyata. Siswa perlu 
dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu 
yang berguna bagi dirinya, bergelut dengan ide–ide, yaitu siswa 
harus mengkonstruksi pengetahuan dibenak mereka sendiri 
(Suwangsih, 2000).

Menurut Suparno (1997) secara garis besar prinsip-prinsip 
konstruktivisme adalah sebagai berikut:
a. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri,baik secara 

personal maupun secara sosial;
b. Pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali 

dengan keaktifan siswa sendiri untuk bernalar;
c. Siswa aktif mengkonstruksi secara terus menerus, sehingga 

terjadi perubahan konsep menuju kekonsep yang lebih 
rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah;
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d. Guru berperan membantu menyediakan sarana dan situasi 
agar proses konstruksi siswa berjalan mulus.

Pada kenyataannya, seringkali ditemukan bahwa seorang 
guru yang mengajar dikelas mendapatkan siswa-siswanya 
mempunyai pemahaman yang berbeda tentang pengetahuan 
yang diperoleh dan dipelajarinya, pada hal siswa-siwa belajar 
dalam lingkungan sekolah yang sama, guru yang sama, dan 
bahkan buku teks yang sama.Hal ini menunjukkan bahwa 
pengetahuan tidak begitu saja ditransfer dari guru kesiswa 
dalam bentuk tertentu, melainkan siswa membentuk sendiri 
pengetahuan itu dalam pikirannya masing-masing sehingga 
pengetahuan tentang sesuatu dipahami secara berbeda-beda 
oleh siswa.

Pengetahuan tumbuh dan berkembang dari buah pikiran 
manusia melalui konstruksi berpikir, bukan melalui transfer 
dari guru kepada siswa. Oleh karena itu siswa tidak dianggap 
sebagai tabula rasa atau berotak kosong ketika beradadi kelas.Ia 
telah membawa berbagai pengalaman, pengetahuan yang dapat 
digunakan untuk mengkonstruksikan pengetahuan baru atas 
dasar perpaduan pengetahuan sebelumnya dan pengetahuan 
yang baru itu dapat menjadi milik mereka.

Konstruktivisme dibedakan dalam dua tradisi besar 
yaitu konstruktivis mepsikologis (personal) dan sosial. 
Konstruktivisme psikologis bercabang dua, yaitu yang lebih 
personal (Piaget, 1981) dan yang lebih sosial (Vygotsky); 
sedangkan konstruktivisme sosial berdiri sendiri (Kukla, 2003) .
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a. Konstruktivisme Psikologis (Personal)

Piaget dalam Fosnot (1996) menyoroti bagaimana anak-
anakpelan-pelanmembentuk skemapengetahuan,pengembanga
nskema,danmengubahskema.Iamenekankanbagaimanaanak se
caraindividualmengkonstruksipengetahuandariberinteraksiden
ganpengalamandanobjekyang dihadapinya.Iamenekankanbag
aimanaseoranganakmengadakanabstraksi,baiksecarasederhana 
maupun secara refleksif, dalam membentuk pengetahuannya. 
Tampak bahwa tekanan perhatian Piaget lebih keaktifan individu 
dalam membentuk pengetahuan. Bagi Piaget, pengetahuan 
lebih dibentuk oleh si anak itu sendiriyangsedangbelajar 
daripadadiajarkan oleh orangtua.

Konstruktivismepsikologisbercabangdua:(1)yanglebihperso
nal,individual,dansubjektif seperti Piaget dan para pengikutnya; 
(2) yang lebih sosial seperti Vigotsky. Piaget menekankan 
aktivitas individual, lewat asimilasi dan akomodasi (Suparno, 
1997) dalam pembentukan pengetahuan; sedangkan Vygotsky 
menekankan pentingnya masyarakat dalam mengkonstruksi 
pengetahuan ilmiah (Mattews,1994)..

Dalam pandangan Piaget, pengetahuan dibentuk oleh 
anak lewat asimilasi dan akomodasi dalam prosesyang terus 
menerus sampai ketika dewasa. Asimilasi adalah proses 
kognitif yang dengannya seseorang mengintegrasikan persepsi, 
konsep, nilai-nilai ataupun pengalamanbaru ke dalam skema 
atau pola yang sudah ada didalampikirannya. Asimilasi dapat 
dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan 
mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan yang baru dalam 
skema yang telah ada. Setiap orang selalu secara terus menerus 
mengembangkan proses asimiliasi. Proses asimilasi bersifat 
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individual dalam mengadaptasikan dan mengorganisasikan diri 
dengan lingkungan baru sehingga pengertian orang berkembang.

Dalam proses pembentukan pengetahuan dapat terjadi 
seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman baru 
dengan skema yang telah dipunyai. Dalam keadaan seperti 
ini orang akan mengadakan akomodasi, yaitu (1) membentuk 
skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru, atau 
(2) memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan 
rangsangan itu. Misalnya, seorang anak mempunyai skema 
bahwa semua binatang harus berkaki dua atau empat. Skema 
ini didapat dari abstraksinya terhadap binatang-binatang 
yang pernah dijumpainya. Pada suatu hari ia datang kekebun 
binatang, dimana ada puluhan bahkan ratusan binatang 
yang jumlah kakinya ada yang lebih dari empat atau bahkan 
tanpa kaki. Anak tadi mengalami bahwa skema lamanya tidak 
cocok dengan pengalaman yang baru, maka dia mengadakan 
akomodasi dengan membentuk skema baru bahwa binatang 
dapat berkaki dua, empat atau lebih bahkan ada yang tanpa 
kaki namun semua disebut binatang.

b. Konstruktivisme sosial

Pendukung konstruktivisme sosial berpendapat bahwa 
di samping individu, kelompok di mana individu berada, 
sangat menentukan proses pembentukan pengetahuan pada 
diri seseorang. Melalui komunikasi dengan komunitasnya, 
pengetahuan seseorang dinyatakan kepada orang lain sehingga 
pengetahuan itu mengalami verifikasi, dan penyempurnaan. 
Selainitu, melalui komunikasi seseorang memperoleh informasi 
atau pengetahuan baru dari masyarakatnya.
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Vygotsky menandaskan bahwa kematangan fungsi mental 
anak justru terjadi lewat proses kerja sama dengan orang lain. 
Konstruktivisme sosial menekankan bahwa pembentukan ilmu 
pengetahuan merupakan hasil pembentukan individu bersama-
sama dengan masyarakat sekitarnya.

Pengakuan terhadap konsepsi awal yang dibawa oleh peserta 
didik ketika masuk kedalam kelas juga berarti keterbukaan 
terhadap beragamnya hasil belajar. Hasil belajar tidak hanya 
dipengaruhi oleh aktivitas didalam kelas tetapi juga oleh 
konsepsi awal yang dibawa oleh peserta didik ketika memulai 
belajarnya.

2. Implikasi Konstruktivisme Terhadap Proses Pembelajaran

Ada sejumlah implikasi yang relevan terhadap proses 
pembelajaran berdasarkan pemikiran konstruktivisme personal 
dan sosial.Implikasi itu antara lain (Suparno, 1997):
1. Kaum konstruktivis personal berpendapat bahwa 

pengetahuan diperoleh melalui konstruksi individual dengan 
melakukan pemaknaan terhadap realitas yang dihadapi dan 
bukan lewat akumulasi informasi. Implikasinya dalam 
proses pembelajaran adalah bahwa pendidik tidak dapat 
secara langsung memberikan informasi, melainkan proses 
belajar hanya akan terjadi bila peserta didik berhadapan 
langsung dengan realitas atau objek tertentu. Pengetahuan 
diperoleh oleh peserta didik atas dasar proses transformasi 
struktur kognitif tersebut. Dengan demikian tugas pendidik 
dalam proses pembelajaran adalah menyediakan objek 
pengetahuan secara konkret, mengajukan pertanyaan-
pertanyaan sesuai dengan pengalaman peserta didik atau 
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memberikanpengalaman-pengalaman hidup konkret 
(nilai-nilai,tingkah laku,sikap,dll) untuk dijadikan objek 
pemaknaan.

2. Kaum konstruktivis berpendapat bahwa pengetahuan 
dibentuk dalam diri individu atas dasar struktur kognitif 
yang telah dimilikinya, hal ini berimplikasi pada proses 
belajar yang menekankan aktivitas personal peserta didik. 
Agar proses belajar dapat berjalanlancarmaka pendidikdit
untutuntukmengenalisecara cermattingkat perkembangan 
kognitifpesertadidik. Atas dasar pemahamannya pendidik 
merancang pengalaman belajar yang dapat merangsang 
struktur kognitif anak untuk berpikir, berinteraksi 
membentuk pengetahuan yang baru. Pengalaman 
yangdisajikan tidak boleh terlalu jauh dari pengetahuan 
pesertadidik tetapi juga jangan sama seperti yang telah 
dimilikinya. Pengalaman sedapat mungkin berada di 
ambang batas antara pengetahuan yang sudah diketahui 
dan pengetahuan yang belum diketahui (Mukminan, 
dkk.,1998; Fosnot(ed),1996) sebagai zone of prox mal 
developmentof knowledge.

3. Terkait dengan kedua hal diatas, maka dalam proses 
pembelajaran seorang pendidik harus menciptakan 
pengalaman yang autentik dan alami secara sosial kultural 
untuk para peserta didiknya. Materi pembelajaran sungguh 
harus kontekstual, relevan, dan diambil dari pengalaman 
sosio budaya setempat. Pendidik tidak dapat memaksakan 
suatu materi yang tidak terkait dengan kehidupan nyata 
peserta didik. Pemaksaan hanya akan menimbulkan 
penolakan atau kebosanan.
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4. Dalam proses pembelajaran pendidik harus memberi 
otonomi, kebebasan peserta didik untuk melakukan 
eksplorasi masalah dan pemecahannya secara individual 
dan kolektif, sehingga daya pikirnya dirangsang untuk 
secara optimal dapat aktif membentuk pengetahuan dan 
pemaknaan yang baru.

5. Pendidik dalam proses pembelajaran harus mendorong 
terjadinya kegiatan kognitif tingkat tinggi seperti 
mengklasifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, 
memprediksi dan menyimpulkan, dll.

6. Pendidik merancang tugas yang mendorong peserta didik 
untuk mencari pemecahan masalah secara individual 
dan kolektif sehingga meningkatkan kepercayaan diri 
yang tinggi dalam mengembangkan pengetahuan dan 
rasatanggungjaawab pribadi.

7. Dalam proses pembelajaran, pendidik harus memberi 
peluang seluas-luasnya agar terjadi proses dialogis antara 
sesama peserta didik,dan antara peserta didik dengan 
pendidik,sehingga semua pihak merasa bertanggung jawab 
bahwa pembentukan pengetahuan adalah tanggung jawab 
bersama. Caranya dengan memberi pertanyaan-pertanyaan, 
tugas-tugas yang terkait dengan topik tertentu, yang harus 
dipecahkan, didalami secara individual ataupun kolektif, 
kemudian diskusi kelompok, menulis, dialogdan presentasi 
di depan temanyanglain.
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B. PENDEKATAN BEHAVIORISTIK

1. Pengertian Pendekatan Pembelajaran Behavioristik

Behaviorisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa 
perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat 
diamati, bukan dengan proses mental. Pendekatan belajar 
behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku 
yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara konkret. Perubahan 
terjadi melalui rangsangan (stimulans) yang menimbulkan 
hubungan perilaku reaktif (respon) berdasarkan hukum-hukum 
mekanistik. Stimulans tidak lain adalah lingkungan belajar anak, 
baik yang internal maupun eksternal yang menjadi penyebab 
belajar. Sedangkan respons adalah akibat atau dampak, berupa 
reaksi fisik terhadap stimulans. Belajar berarti penguatan ikatan, 
asosiasi, sifat dan kecenderungan perilaku S-R (Stimulus-
Respon).

Penekanan pendekatan behvioristik ini adalah perubahan 
tingkah laku setelah terjadi proses belajar dalam diri siswa. 
Pelopor-pelopor pendekatan behavioristik pada dasarnya 
berpegang pada keyakinan bahwa banyak perilaku manusia 
merupakan hasil suatu proses belajar dan karena itu perilaku 
tersebut dapat diubah dengan belajar juga. Pendekatan 
behavioristik ini berpangkal pada beberapa keyakinan tentang 
martabat manusia, yang sebagian bersifat falsafah dan sebagian 
lagi bercorak psikologis, yaitu: 
1. Manusia pada dasarnya tidak berakhlak baik atau buruk, 

bagus atau jelek. Manusia mempunyai potensi untuk 
bertingkah laku baik atau buruk, tepat, atau salah. 
Berdasarkan bekal keturunan atau pembawaan dan  berkat 
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interaksi antara bekal keturunan dan lingkungan, terbentuk 
pola-pola bertingkah laku yang menjadi ciri-ciri khas dari 
kepribadiannya.

2. Manusia mampu untuk berefleksi  atas tingkah lakunya 
sendiri, menangkap apa yang dilakukannya, dan  mengatur 
serta mengontrol perilakunya sendiri.

3. Manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk 
sendiri pola-pola tingkah laku yang baru melalui suatu 
proses belajar.

4. Manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan 
dirinya pun dipengaruhi oleh perilaku orang lain.   

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam pendekatan 
behavioristik ini lebih menekankan atau mementingkan pada: 
(1) faktor lingkungan; (2) faktor bagian; (3) tingkah laku yang 
nampak dengan mempergunakan metode obyektif; (4) sifatnya 
mekanis; (5) masa lalu. Tokoh penting dalam pendekatan belajar 
Behavioristik ini antara lain Edward L Thorndike, Ivan P Pavlov, 
BF Skinner, Robert Gagne dan Albert Bandura.

1. Edward Lee Thorndike (1874-1949): Teori Koneksionisme

Thorndike berprofesi sebagai seorang pendidik dan psikolog 
yang berkebangsaan Amerika. Menurut Thorndike, belajar 
merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara 
peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus (S) dengan respon 
(R ). Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal 
yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk 
beraksi atau berbuat sedangkan respon dari adalah sembarang 
tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Dari 
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eksperimen kucing lapar yang dimasukkan dalam sangkar (puzzle 
box) diketahui bahwa supaya tercapai hubungan antara stimulus 
dan respons, perlu adanya kemampuan untuk memilih respons 
yang tepat serta melalui usaha –usaha atau percobaan-percobaan 
(trials) dan kegagalan-kegagalan (error) terlebih dahulu. Bentuk 
paling dasar dari belajar adalah “trial and error learning atau 
selecting and connecting learning” dan berlangsung menurut 
hukum-hukum tertentu. Oleh karena itu teori belajar yang 
dikemukakan oleh Thorndike ini sering disebut dengan teori 
belajar koneksionisme atau teori asosiasi. Adanya pandangan-
pandangan Thorndike yang memberi sumbangan yang cukup 
besar di dunia pendidikan tersebut maka ia dinobatkan sebagai 
salah satu tokoh pelopor dalam psikologi pendidikan.

Percobaan Thorndike yang terkenal dengan menggunakan 
kucing yang telah dilaparkan dan diletakkan di dalam sangkar 
yang tertutup dan pintunya dapat dibuka secara otomatis 
apabila kenop yang terletak di dalam sangkar tersebut tersentuh. 
Percobaan tersebut menghasilkan teori “trial and error” atau 
“selecting and conecting”, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan 
cara mencoba-coba dan membuat salah. Dalam melaksanakan 
coba-coba ini, kucing tersebut cenderung untuk meninggalkan 
perbuatan-perbuatan yang tidak mempunyai hasil. Setiap 
response menimbulkan stimulus yang baru, selanjutnya stimulus 
baru ini akan menimbulkan response lagi, demikian selanjutnya, 
sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:
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Dalam percobaan tersebut apabila di luar sangkar diletakkan 
makanan, maka kucing berusaha untuk mencapainya dengan 
cara meloncat-loncat kian kemari. Dengan tidak sengaja kucing 
telah menyentuh kenop, maka terbukalah pintu sangkar tersebut, 
dan kucing segera lari ke tempat makan. Percobaan ini diulangi 
untuk beberapa kali, dan setelah kurang lebih 10 sampai dengan 
12 kali, kucing baru dapat dengan sengaja menyentuh kenop 
tersebut apabila di luar diletakkan makanan.

Dari percobaan ini Thorndike menemukan hukum-hukum 
belajar sebagai berikut :

a. Hukum Kesiapan (law of readiness), yaitu semakin siap 
suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, 
maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan 
kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat.
Prinsip pertama teori koneksionisme adalah belajar sebagai 
suatu kegiatan yang membentuk asosiasi (connection) antara 
kesan panca indera dengan kecenderungan bertindak. 
Misalnya, jika anak merasa senang atau tertarik pada kegiatan 
jahit-menjahit, maka ia akan cenderung mengerjakannya. 
Apabila hal ini dilaksanakan, ia merasa puas dan belajar 
menjahit akan menghasilkan prestasi memuaskan.
Masalah pertama hukum law of readiness adalah jika 
kecenderungan bertindak dan orang melakukannya, maka 
ia akan merasa puas. Akibatnya, ia tak akan melakukan 
tindakan lain.
Masalah kedua, jika ada kecenderungan bertindak, tetapi ia 
tidak melakukannya, maka timbullah rasa ketidakpuasan. 
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Akibatnya, ia akan melakukan tindakan lain untuk 
mengurangi atau meniadakan ketidakpuasannya.
Masalah ketiganya adalah bila tidak ada kecenderungan 
bertindak padahal ia melakukannya, maka timbullah 
ketidakpuasan. Akibatnya, ia akan melakukan tindakan 
lain untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasannya.

b. Hukum Latihan (law of exercise), yaitu semakin sering 
tingkah laku diulang/dilatih (digunakan) , maka asosiasi 
tersebut akan semakin kuat. 
Prinsip law of exercise adalah koneksi antara kondisi (yang 
merupakan perangsang) dengan tindakan akan menjadi 
lebih kuat karena latihan-latihan, tetapi akan melemah bila 
koneksi antara keduanya tidak dilanjutkan atau dihentikan. 
Prinsip menunjukkan bahwa prinsip utama dalam belajar 
adalah ulangan. Makin sering diulangi, materi pelajaran 
akan semakin dikuasai.

c. Hukum akibat (law of effect), yaitu hubungan stimulus 
respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan 
dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak 
memuaskan. Hukum ini menunjuk pada makin kuat atau 
makin lemahnya koneksi sebagai hasil perbuatan. Suatu 
perbuatan yang disertai akibat menyenangkan cenderung 
dipertahankan dan lain kali akan diulangi. Sebaliknya, 
suatu perbuatan yang diikuti akibat tidak menyenangkan 
cenderung dihentikan dan tidak akan diulangi.

Koneksi antara kesan panca indera dengan kecenderungan 
bertindak dapat menguat atau melemah, tergantung pada 
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“buah” hasil perbuatan yang pernah dilakukan. Misalnya, bila 
anak mengerjakan PR, ia mendapatkan muka manis gurunya. 
Namun, jika sebaliknya, ia akan dihukum. Kecenderungan 
mengerjakan PR akan membentuk sikapnya.

Thorndike berkeyakinan bahwa prinsip proses belajar 
binatang pada dasarnya sama dengan yang berlaku pada 
manusia, walaupun hubungan antara situasi dan perbuatan pada 
binatang tanpa diperantarai pengartian. Binatang melakukan 
respons-respons langsung dari apa yang diamati dan terjadi 
secara mekanis. 

Selanjutnya Thorndike menambahkan hukum tambahan 
sebagai berikut:
a. Hukum Reaksi Bervariasi (multiple response).

Hukum ini mengatakan bahwa pada individu diawali 
oleh prooses trial dan error yang menunjukkan adanya 
bermacam-macam respon sebelum memperoleh respon 
yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

b. Hukum Sikap (Set/Attitude).

Hukum ini menjelaskan bahwa perilaku belajar seseorang 
tidak hanya ditentukan oleh hubungan stimulus dengan 
respon saja, tetapi juga ditentukan keadaan yang ada 
dalam diri individu baik kognitif, emosi, sosial, maupun 
psikomotornya.

c. Hukum Aktifitas Berat Sebelah (Prepotency of Element).

Hukum ini mengatakan bahwa individu dalam proses 
belajar memberikan respon pada stimulus tertentu saja 
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sesuai dengan persepsinya terhadap keseluruhan situasi ( 
respon selektif ).

d. Hukum Respon by Analogy.
Hukum ini mengatakan bahwa individu dalam melakukan 
respon pada situasi yang belum pernah dialami karena 
individu sesungguhnya dapat menghubungkan situasi yang 
belum pernah dialami dengan situasi lama yang pernah 
dialami sehingga terjadi transfer atau perpindahan unsur-
unsur yang telah dikenal ke situasi baru. Makin banyak 
unsur yang sama maka transfer akan makin mudah.

e. Hukum perpindahan Asosiasi (Associative Shifting)

Hukum ini mengatakan bahwa proses peralihan dari situasi 
yang dikenal ke situasi yang belum dikenal dilakukan secara 
bertahap dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit 
unsur baru dan membuang sedikit demi sedikit unsur lama.

Selain menambahkan hukum-hukum baru, dalam perja-
lanan penyamapaian teorinya thorndike mengemukakan revisi 
Hukum Belajar antara lain :

1. Hukum latihan ditinggalkan karena ditemukan pengulangan 
saja tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus 
respon, sebaliknya tanpa pengulanganpun hubungan 
stimulus respon belum tentu diperlemah.

2. Hukum akibat direvisi. Dikatakan oleh Thorndike bahwa 
yang berakibat positif untuk perubahan tingkah laku adalah 
hadiah, sedangkan hukuman tidak berakibat apa-apa.
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3. Syarat utama terjadinya hubungan stimulus respon bukan 
kedekatan, tetapi adanya saling sesuai antara stimulus dan 
respon.

4. Akibat suatu perbuatan dapat menular baik pada bidang 
lain maupun pada individu lain.

Teori koneksionisme menyebutkan pula konsep transfer of 
training, yaitu kecakapan yang telah diperoleh dalam belajar 
dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang lain. 
Perkembangan teorinya berdasarkan pada percobaan terhadap 
kucing dengan problem box-nya.

2. Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936).

Ivan Petrovich Pavlov lahir 14 September 1849 di Ryazan 
Rusia yaitu desa tempat ayahnya Peter Dmitrievich Pavlov 
menjadi seorang pendeta. Ia dididik di sekolah gereja dan 
melanjutkan ke Seminari Teologi. Pavlov lulus sebagai sarjan 
kedokteran dengan bidang dasar fisiologi. Pada tahun 1884 
ia menjadi direktur departemen fisiologi pada institute of 
Experimental Medicine dan memulai penelitian mengenai 
fisiologi pencernaan. Ivan Pavlov meraih penghargaan nobel 
pada bidang Physiology or Medicine tahun 1904. Karyanya 
mengenai pengkondisian sangat mempengaruhi psikology 
behavioristik di Amerika. Karya tulisnya adalah Work of Digestive 
Glands(1902) dan Conditioned Reflexes (1927).

Classic conditioning (pengkondisian atau persyaratan klasik) 
adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya 
terhadap anjing, dimana perangsang asli dan netral dipasangkan 
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dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga 
memunculkan reaksi yang diinginkan.

Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli 
lain tampaknya sangat terpengaruh pandangan behaviorisme, 
dimana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Bakker bahwa yang paling 
sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan 
maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Pikiran mengenai 
tugas atau rencana baru akan mendapatkan arti yang benar jika 
ia berbuat sesuatu (Bakker, 1985).

Bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan 
rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat 
berubah sesuai dengan apa yang di inginkan. Kemudian Pavlov 
mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang 
(anjing) karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan 
dengan manusia. Namun demikian, dengan segala kelebihannya, 
secara hakiki manusia berbeda dengan binatang.

Ia mengadakan percobaan dengan cara mengadakan operasi 
leher pada seekor anjing. Sehingga kelihatan kelenjar air liurnya 
dari luar. Apabila diperlihatkan sesuatu makanan, maka akan 
keluarlah air liur anjing tersebut. Dalam percobaan tersebut, 
sebelum makanan diperlihatkan, maka yang diperlihatkan 
adalah sinar merah terlebih dahulu, baru makanan. Dengan 
sendirinya air liurpun akan keluar pula. Apabila perbuatan yang 
demikian dilakukan berulang-ulang, maka pada suatu ketika 
dengan hanya memperlihatkan sinar merah saja tanpa makanan 
maka air liurpun akan keluar pula.

Makanan adalah rangsangan wajar, sedang merah adalah 
rangsangan buatan. Ternyata kalau perbuatan yang demikian 
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dilakukan berulang-ulang, rangsangan buatan ini akan 
menimbulkan syarat (kondisi) untuk timbulnys air liur pada 
anjing tersebut. Peristiwa ini disebut: Reflek Bersyarat atau 
Conditioned Respons.

Pavlov berpendapat, bahwa kelenjar-kelenjar yang lain pun 
dapat dilatih. Bectrev murid Pavlov menggunakan prinsip-prinsip 
tersebut dilakukan pada manusia, yang ternyata diketemukan 
banyak reflek bersyarat yang timbul tidak disadari manusia. 
Dari eksperimen Pavlov setelah pengkondisian atau pembiasaan 
dapat diketahui bahwa daging yang menjadi stimulus alami 
dapat digantikan oleh bunyi lonceng sebagai stimulus yang 
dikondisikan. Ketika lonceng dibunyikan ternyata air liur anjing 
keluar sebagai respon yang dikondisikan. Apakah situasi ini bisa 
diterapkan pada manusia? 

Ternyata dalam kehidupan sehari-hari ada situasi yang sama 
seperti pada anjing. Sebagai contoh, suara lagu dari penjual es 
krim Walls yang berkeliling dari rumah ke rumah. Awalnya 
mungkin suara itu asing, tetapi setelah si pejual es krim sering 
lewat, maka nada lagu tersebut bisa menerbitkan air liur apalagi 
pada siang hari yang panas. Bayangkan, bila tidak ada lagu 
tersebut betapa lelahnya si penjual berteriak-teriak menjajakan 
dagangannya. Contoh lain adalah bunyi bel di kelas untuk 
penanda waktu atau tombol antrian di bank. Tanpa disadari, 
terjadi proses menandai sesuatu yaitu membedakan bunyi-
bunyian dari pedagang makanan (rujak, es, nasi goreng, siomay) 
yang sering lewat di rumah, bel masuk kelas-istirahat atau usai 
sekolah dan antri di bank tanpa harus berdiri lama.

Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa dengan 
menerapkan strategi Pavlov ternyata individu dapat dikendalikan 
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melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang 
tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan, 
sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh 
stimulus yang berasal dari luar dirinya.

3. BurrhusFrederic Skinner (1904-1990)

Seperti halnya kelompok penganut psikologi modern, 
Skinner mengadakan pendekatan behavioristik untuk 
menerangkan tingkah laku. Pada tahun 1938, Skinner 
menerbitkan bukunya yang berjudul The Behavior of Organism. 
Dalam perkembangan psikologi belajar, ia mengemukakan teori 
operant conditioning. Buku itu menjadi inspirasi diadakannya 
konferensi tahunan yang dimulai tahun 1946 dalam masalah 
“The Experimental an Analysis of Behavior”.  Hasil konferensi 
dimuat dalam jurnal berjudul Journal of the Experimental 
Behaviors yang disponsori oleh Asosiasi Psikologi di Amerika 
(Sahakian,1970).

B.F. Skinner berkebangsaan Amerika dikenal sebagai 
tokoh behavioris dengan pendekatan model instruksi langsung 
dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses 
operantconditioning. Di mana seorang dapat mengontrol 
tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang 
bijaksana dalam lingkungan relatif besar. Dalam beberapa hal, 
pelaksanaannya jauh lebih fleksibel daripada conditioning klasik.

Gaya mengajar guru dilakukan dengan beberapa pengantar 
dari guru secara searah dan dikontrol guru melalui pengulangan 
dan latihan. Menajemen Kelas menurut Skinner adalah berupa 
usaha untuk memodifikasi perilaku antara lain dengan proses 
penguatan yaitu memberi penghargaan pada perilaku yang 
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diinginkan dan tidak memberi imbalan apapun pada perilaku 
yanag tidak tepat. Operant Conditioning adalah suatu proses 
perilaku operant ( penguatan positif atau negatif ) yang dapat 
mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau 
menghilang sesuai dengan keinginan. 

Selanjutnya Skinner membuat eksperimen sebagai berikut: 
Dalam laboratorium Skinner memasukkan tikus yang telah 
dilaporkan dalam kotak yang disebut “skinner box”, yang sudah 
dilengkapi dengan berbagai peralatan yaitu tombol, alat pemberi 
makanan, penampung makanan, lampu yang dapat diatur 
nyalanya, dan lantai yang dapat dialir listrik. Karena dorongan 
lapar tikus beruasaha keluar untuk mencari makanan. Selama 
tikus bergerak kesana kemari untuk keluar dari box, tidak 
sengaja ia menekan tombol, makanan keluar. Secara terjadwal 
diberikan makanan secara bertahap sesuai peningkatan perilaku 
yang ditunjukkan si tikus, proses ini disebut shapping.

Berdasarkan berbagai percobaannya pada tikus dan burung 
merpati Skinner mengatakan bahwa unsur terpenting dalam 
belajar adalah penguatan. Maksudnya adalah pengetahuan yang 
terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila 
diberi penguatan. Skinner membagi penguatan ini menjadi dua 
yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Bentuk bentuk 
penguatan positif berupa hadiah, perilaku, atau penghargaan. 
Bentuk bentuk penguatan negatif antara lain menunda atau 
tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan atau 
menunjukkan perilaku tidak senang.

Berdasarkan percobaan tersebut Skinner mengemungakan 
beberpa prinsip belajar, antara lain :
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1. Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa, jika 
salah dibetulkan, jika benar diberi penguat.

2. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar.
3. Materi pelajaran, digunakan sistem modul.
4. Dalam proses pembelajaran, tidak digunkan hukuman. 

Untuk itu lingkungan perlu diubah, untuk menghindari 
adanya hukuman.

5. Dalam proses pembelajaran, lebih dipentingkan aktifitas 
sendiri.

6. Tingkah laku yang diinginkan pendidik, diberi hadiah, dan 
sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakannya jadwal 
variabel rasio reinforcer.

7. Dalam pembelajaran digunakan shaping.

4. Robert Gagne (1916-2002).

Gagne adalah seorang psikolog pendidikan berkebangsaan 
amerika yang terkenal dengan penemuannya berupa condition 
of learning. Gagne pelopor dalam instruksi pembelajaran yang 
dipraktekkannya dalam training pilot AU Amerika. Ia kemudian 
mengembangkan konsep terpakai dari teori instruksionalnya 
untuk mendisain pelatihan berbasis komputer dan belajar 
berbasis multi media. Teori Gagne banyak dipakai untuk 
mendisain software instruksional. 

Gagne disebut sebagai Modern Neobehaviouris mendorong 
guru untuk merencanakan instruksioanal pembelajaran agar 
suasana dan gaya belajar dapat dimodifikasi. Ketrampilan paling 
rendah menjadi dasar bagi pembentukan kemampuan yang 
lebih tinggi dalam hierarki ketrampilan intelektual. Guru harus 
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mengetahui kemampuan dasar yang harus disiapkan. Belajar 
dimulai dari hal yang paling sederhana dilanjutnkan pada 
yanglebih kompleks (belajar SR, rangkaian SR, asosiasi verbal, 
diskriminasi, dan belajar konsep) sampai pada tipe belajar 
yang lebih tinggi (belajar aturan dan pemecahan  masalah). 
Prakteknya gaya belajar tersebut tetap mengacu pada asosiasi 
stimulus respon.

5. Albert Bandura (1925-masih hidup)

Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Mondare  
alberta berkebangsaan Kanada. Ia seorang psikolog yang terkenal 
dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri. 
Eksperimennya yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobo 
Doll yang menunjukkan anak meniru secara persis perilaku 
agresif dari orang dewasa disekitarnya. Bandura juga dikenal 
dengan konsep belajar melalui observasi (Observational Learning) 
yang mencakup konsep modeling dan imitasi.

Bandura menjelaskan faktor-faktor yang berproses dalam 
belajar observasi adalah:
1. Perhatian, mencakup peristiwa peniruan dan karakteristik 

pengamat.
2. Penyimpanan atau proses mengingat, mencakup kode 

pengkodean simbolik.
3. Reproduksi motorik, mencakup kemampuan fisik, 

kemampuan meniru, keakuratan umpan balik.
4. Motivasi, mencakup dorongan dari luar dan penghargaan 

terhadap diri sendiri.
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Selain itu juga harus diperhatikan bahwa faktor model atau 
teladan mempunyai prinsip prinsip sebgai berikut:
1. Tingkat tertinggi belajar dari pengamatan diperoleh dengan 

cara mengorganisasikan sejak awal dan mengulangi perilaku 
secara simbolik kemudian melakukannya.

2. Individu lebih menyukai perilaku yang ditiru jika sesuai 
dengan nilai yang dimilikinya.

3. Individu akan menyukai perilaku yang ditiru jika model 
atau panutan tersebut disukai dan dihargai dan perilakunya 
mempunyai nilai yang bermanfaat.

Karena melibatkan atensi, ingatan, dan motivasi, teori 
Bandura dilihat dalam kerangka Teori Behaviour Kognitif. Teori 
belajar sosial membantu memahami terjadinya perilaku agresi 
dan  penyimpangan psikologi dan bagaimana memodifikasi 
perilaku. Teori Bandura menjadi dasar dari perilaku pemodelan 
yang digunakan dalam berbagai pendidikan secara massal. 

2. Implikasi Teori Behavioristik Terhadap Pembelajaran 
Siswa

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori 
behavioristik adalah ciri-ciri kuat yang mendasarinya yaitu:
a) mementingkan pengaruh lingkungan;
b) mementingkan bagian-bagian;
c) mementingkan peranan reaksi;
d) mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar 

melalui prosedur stimulus respon;
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e) mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk 
sebelumnya;

f ) mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan 
dan pengulangan;

g) hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang 
diinginkan.

Sebagai konsekuensi teori ini, para guru yang menggunakan 
paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pelajaran dalam 
bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang 
harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru 
tidak banyak memberi ceramah, tetapi instruksi singkat yng 
diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui 
simulasi. Bahan pelajaran disusun secara hierarki dari yang 
sederhana sampai pada yang kompleks.

Tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian kecil yang ditandai 
dengan pencapaian suatu ketrampilan tertentu. Pembelajaran 
berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Kesalahan 
harus segera diperbaiki. Pengulangan dan latihan digunakan 
supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. 
Hasil yang diharapkan dari penerapan teori behavioristik ini 
adalah tebentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Perilaku 
yang diinginkan mendapat penguatan positif dan perilaku yang 
kurang sesuai mendapat penghargaan negatif. Evaluasi atau 
penilaian didasari atas perilaku yang tampak.

Kritik terhadap behavioristik adalah pembelajaran siswa 
yang berpusat pada guru, bersifaat mekanistik, dan hanya 
berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Kritik 
ini sangat tidak berdasar karena penggunaan teori behavioristik 
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mempunyai persyaratan tertentu sesuai dengan ciri yang 
dimunculkannya. Tidak setiap mata pelajaran bisa memakai 
metode ini, sehingga kejelian dan kepekaan guru pada situasi 
dan kondisi belajar sangat penting untuk menerapkan kondisi 
behavioristik.

Metode behavioristik ini sangat cocok untuk perolehan 
kemampaun yang membutuhkan praktik dan pembiasaan 
yang mengandung unsur-unsur seperti: kecepatan, spontanitas, 
kelenturan, reflek, daya tahan dan sebagainya, contohnya: 
percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan 
komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Teori ini 
juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih 
membutuhkan dominansi peran orang dewasa, suka mengulangi 
dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-
bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian.

Penerapan teori behaviroristik yang salah dalam suatu 
situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses 
pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi siswa yaitu 
guru sebagai sentral, bersikap otoriter, komunikasi berlangsung 
satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus 
dipelajari siswa. Siswa dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, 
dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru. 
Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru 
dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai 
cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman yang sangat 
dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap metode 
yang paling efektif untuk menertibkan siswa.
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C. PENDEKATAN HUMANISTIK

1. Pengertian Pendekatan Humanistik

Menurut pendekatan humanistik, tujuan belajar adalah 
untuk memanusiakan manusia. proses belajar dianggap berhasil 
jika peserta didik (siswa) memahami lingkungannya dan dirinya 
sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar 
lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-
baiknya. Pendekatan belajar ini berusaha memahami perilaku 
belajar dari sudut pandang pelakunya (peserta didik,siswa) 
bukan dari sudut pandang orang lainnya (pengamatnya).

Dalam pendekatan ini, tujuan utama para pendidik 
adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu 
membantu masing-masing individu untuk mengenal diri 
mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam 
mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Para 
ahli humanistik melihat adanya dua bagian pada proses belajar, 
yaitu :
a) Proses pemerolehan informasi baru.
b) Personalia informasi ini pada individu.

Tokoh penting dalam pendekatan belajar humanistik antara 
lain adalah: Arthur W. Combs, Abraham Maslow dan Carl 
Rogers.

1. Arthur Combs (1912-1999)

Bersama dengan Donald Snyg (1904-1967) mereka 
mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Meaning 
(makna atau arti) adalah konsep dasar yang sering digunakan. 
Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak 
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bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan 
dengan kehidupan mereka. Anak tidak bisa matematika atau 
sejarah bukan karena bodoh tetapi karena mereka enggan dan 
terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka 
harus mempelajarinya. Perilaku buruk itu sebenarnya tak lain 
hanyalah dari ketidakmampuan seseorang untuk melakukan 
sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya.

Untuk itu guru harus memahami perlaku siswa dengan 
mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut sehingga 
apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha 
merubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Perilaku 
internal membedakan seseorang dari yang lain. Combs 
berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan 
berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pelajarannya 
disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Padahal arti 
tidaklah menyatu pada materi pelajaran itu. Sehingga yang 
penting ialah bagaimana membawa siswa untuk memperoleh 
arti bagi pribadinya dari materi pelajaran tersebut dan 
menghubungkannya dengan kehidupannya.

Combs memberikan lukisan persepsi diri dan dunia 
seseorang seperti dua lingkaran (besar dan kecil) yang bertitik 
pusat pada satu. Lingkaran kecil (1) adalah gambaran dari 
persepsi diri dan lingkungan besar (2) adalah persepsi dunia. 
Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri makin 
berkurang pengaruhnya terhadap perilakunya. Jadi, hal-hal 
yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri siswa, maka 
hal tersebut akan semakin  mudah untuk terlupakan.
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2. Maslow

Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri 
individu ada dua hal :
a) suatu usaha yang positif untuk berkembang; dan
b) kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu.

Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam 
upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hirarkis. Pada 
diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut 
seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk 
mengambil kesempatan, takut membahayakan apa yang sudah ia 
miliki dan sebagainya, tetapi di sisi lain seseorang juga memiliki 
dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan diri, 
ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan 
diri menghadapi dunia luar dan pada saat itu juga ia dapat 
menerima diri sendiri (self ).

Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan (needs) manusia 
menjadi lima hierarki. Bila seseorang telah dapat memenuhi 
kebutuhan pertama, seperti kebutuhan fisiologis, barulah ia 
dapat menginginkan kebutuhan yang terletak di atasnya, ialah 
kebutuhan mendapatkan rasa aman dan seterusnya. Hierarki 
kebutuhan manusia menurut Maslow ini mempunyai implikasi 
yang penting yang harus diperhatikan oleh guru pada waktu 
ia mengajar peserta dididiknya (siswa). Ia mengatakan bahwa 
perhatian dan motivasi belajar ini tidak mungkin berkembang 
kalau kebutuhan dasar siswa belum terpenuhi.
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3. Carl Rogers

Carl Rogers lahir 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois 
Chicago, sebagai anak keempat dari enam bersaudara, Semula 
Rogers menekuni bidang agama tetapi akhirnya pindah ke 
bidang psikologi. Ia mempelajari psikologi klinis di Universitas 
Columbia dan mendapat gelar Ph.D pada tahun 1931, 
sebelumnya ia telah merintis kerja klinis di Rochester Society 
untuk mencegah kekerasan pada anak.

Gelar profesor diterima di Ohio State tahun 1960. Tahun 
1942, ia menulis buku pertamanya, Counseling and Psychotherapy 
dan secara bertahap mengembangkan konsep Client-Centerd 
Therapy. Rogers membedakan dua tipe belajar, yaitu:
a. Kognitif (kebermaknaan); dan
b. Experiential (pengalaman atau signifikansi)

Guru menghubungan pengetahuan akademik ke  dalam 
pengetahuan terpakai seperti mempelajari mesin dengan tujuan 
untuk memperbaiki mobil. Experiential Learning menunjuk 
pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan siswa. Kualitas 
belajar experiential learning mencakup: keterlibatan siswa secara 
personal, berinisiatif, evaluasi oleh siswa sendiri, dan adanya 
efek yang membekas pada siswa.

Menurut Rogers yang terpenting dalam proses pembelajaran 
adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan 
pembelajaran, yaitu:
a. menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar 

untuk belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal 
yang tidak ada artinya;
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b. siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. 
Pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan 
bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi 
siswa;

c. pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorgani-
sasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna 
bagi siswa.;

d. belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti 
belajar tentang proses.

Dari bukunya Freedom To Learn, ia menunjukkan sejumlah 
prinsip-prinsip dasar humanistik yang penting diantaranya ialah:
a. Manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami.
b. Belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran 

dirasakan siswa mempunyai relevansi dengan maksud-
maksud individu (peserta didik).

c. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi 
mengenai dirinya sendiri diangap mengancam dan 
cenderung untuk ditolaknya.

d. Tugas-tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah 
dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman-ancaman 
dari luar itu semakin kecil.

e. Apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman 
dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda 
dan terjadilah proses belajar.

f. Belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melaku-
kannya.
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g. Belajar diperlancar bilamana siswa dilibatkan dalam proses 
belajar dan ikut bertanggungjawab terhadap proses belajar 
itu.

h. Belajar inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa 
seutuhnya, baik perasaan maupun intelek, merupakan cara 
yang dapat memberikan hasil yang mendalam dan lestari.

i. Kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas, 
lebih mudah dicapai terutama jika siswa dibiasakan untuk 
mawas diri dan mengritik dirinya sendiri dan penilaian dari 
orang lain merupakan cara kedua yang penting.

j. Belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia 
modern ini adalah belajar mengenai proses belajar, suatu 
keterbukaan yang terus menerus terhadap pengalaman 
dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses 
perubahan itu.

Salah satu model pendidikan terbuka mencakup konsep 
mengajar guru yang fasilitatif yang dikembangkan Rogers 
diteliti oleh Aspy dan Roebuck pada tahun 1975 mengenai 
kemampuan para guru untuk menciptakan kondisi yang 
mendukung proses pembelajaran yaitu empati, penghargaan 
dan umpan balik positif.  Berikut adalah ciri-ciri guru yang 
fasilitatif yaitu:
1. merespon perasaan siswa;
2. menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi 

yang sudah dirancang;
3. berdialog dan berdiskusi dengan siswa;
4. menghargai siswa;
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5. kesesuaian antara perilaku dan perbuatan;
6. menyesuaikan isi kerangka berpikir siswa (penjelasan untuk 

memantapkan kebutuhan segera dari siswa); dan
7. tersenyum pada siswa.

Dari hasil penelitian diketahui guru yang fasilitatif 
mengurangi angka bolos siswa, meningkatkan angka konsep 
diri siswa, meningkatkan upaya untuk meraih prestasi akademik 
termasuk pelajaran bahasa dan matematika yang kurang disukai, 
mengurangi tingkat problem yang berkaitan dengan disiplin 
dan mengurangi perusakan pada peralatan sekolah, serta siswa 
menjadi lebih spontan dan menggunakan tingkat berpikir yang 
lebih tinggi.

2. Implikasi Pendekatan Humanistik 

a. Guru Sebagai Fasilitator

Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai 
fasilitator yang berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi 
kemudahan belajar dan berbagai kualitas sebagai fasilitator. Ini 
merupakan ikhtisar yang sangat singkat dari beberapa guidenes 
(petunjuk):
1. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan 

suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman kelas.
2. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas 

tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-
tujuan kelompok yang bersifat umum.

3. Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing 
siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna 
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bagi dirinya, sebagai kekuatan pendorong, yang tersembunyi 
di dalam belajar yang bermakna tadi.

4. Dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber 
untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan 
para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka.

5. Dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber 
yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok.

6. Di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam 
kelompok kelas, dan menerima baik isi yang bersifat 
intelektual dan sikap-sikap perasaan dan mencoba untuk 
menanggapi dengan cara yang sesuai, baik bagi individual 
ataupun bagi kelompok

7. Bilamana cuaca penerima kelas telah mantap, fasilitator 
berangsur-angsur dapat berperanan sebagai seorang siswa 
yang turut berpartisipasi, seorang anggota kelompok, dan 
turut menyatakan pendangannya sebagai seorang individu, 
seperti siswa yang lain.

8. Dia mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok, 
perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut 
dan juga tidak memaksakan, tetapi sebagai suatu andil 
secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh 
siswa

9. Dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan 
yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat 
selama belajar

10. Di dalam berperan sebagai seorang fasilitator, pimpinan 
harus mencoba untuk mengenali dan menerima keterba-
tasan-keterbatasannya sendiri.
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3. Aplikasi Pendekatan Humanistik Terhadap Pembelajaran 
Siswa

Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau 
spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-
metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran 
humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa yang 
dapat memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar 
dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar 
kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan 
pembelajaran.

Siswa berperan sebagai pelaku utama (student center) yang 
memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan 
siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya 
secara positif dank meminimalkan potensi diri yang bersifat 
negatif.

Tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya dari 
pada hasil belajar. Adapun proses yang umumnya dilalui adalah :
1. merumuskan tujuan belajar yang jelas;
2. mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar 

yang bersifat jelas , jujur dan positif;
3. mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan 

siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri;
4. mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, memaknai 

proses pembelajaran secara mandiri;
5. siswa di dorong untuk bebas mengemukakan pendapat, 

memilih pilihannya sendiri, melakukkan apa yang 
diinginkan dan menanggung resiko dari perilaku yang 
ditunjukkan;
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6. guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami 
jalan pikiran siswa, tidak menilai secara normatif tetapi 
mendorong siswa untuk bertanggungjawab atas segala 
resiko perbuatan atau proses belajarnya;

7. memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan 
kecepatannya;

8. evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan 
prestasi siswa.
Pembelajaran berdasarkan pendekatan humanistik ini cocok 

untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat 
pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan 
analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan 
aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif 
dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku dan 
sikap atas kemauan sendiri. Siswa diharapkan menjadi manusia 
yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain dan 
mengatur pribadinya sendiri secara bertanggungjawab tanpa 
mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, 
disiplin atau etika yang berlaku.

D. PENDEKATAN KOGNITIF

1. Pengertian Pendekatan Kognitif

Istilah “kognitif ” berasal dari kata cognition yang artinya 
sama dengan kata “knowing” yang berarti mengetahui. Dalam 
perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi sangat 
populer sebagai salah satu domain atau wilayah psikologis 
manusia yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, 
pengelolaan informasi dan keyakinan. Ranah kejiwaan yang 
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berpusat di otak ini juga berhubungan dengan kehendak dan 
perasaan yang bertalian dengan ranah rasa.
•	 Kognitif  = intelek (Chaplin, 1981)
•	 Kognitif adalah Proses berfikir seseorang untuk memahami 

dirinya sendiri dan orang lain
•	 Kognitif = intelegensi = kecerdasan, (Jean piaget) yaitu 

seluruh kemampuan berfikir dan bertindak secara adaftif 
termasuk kemampuan mental yang kompleks seperti 
berfikir, mempertimbangkan, menganalisis,mensintesis, 
mengevaluasi, dan menyelesaikan masalah 

•	 Merupakan cara individu untuk menganalisa, mengingat 
dan menggunakan informasi mengenai kejadian atau 
peristiwa-peristiwa sosial (Dyne &Baron 2000)

Menurut para ahli psikologi kognitif, pendayagunaan 
kapasitas ranah kognitif manusia sudah mulai berjalan sejak 
manusia itu mendayagunakan kapasitas motor sensorinya. 
Hanya, cara dan intensitas pendayagunaan kapasitas ranah 
kognitif tersebut masih belum jelas benar. Argumen yang 
dikemukakan para ahli mengenai hal ini antara lain ialah 
bahwa kapasitas sensori dan jasmani bayi yang baru lahir tidak 
mungkin dapat diaktifkan tanpa aktifitas pengendalian sel-sel 
otak bayi tersebut. Sebagai bukti, jika seorang bayi lahir dengan 
cacat atau kelainan otak, kecil sekali kemungkinan bayi terebut 
dapat mengotomatisasikan refleks-refleks motor dan daya-daya 
sensorinya. Otomatisasi refleks dan sensori, menurut para ahli, 
tidak pernah terlepas sama sekali dari aktivitas ranah kognitif, 
sebab pusat refleks sendiri terdapat dalam otak, sedang otak 
adalah pusat ranah kognitif manusia.
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Pendekatan kognitif pembelajaran beranjak dari teori 
perkembangan kognitif Piaget (1970). Menurut Piaget, proses 
kognitif ditandai oleh tiga proses dasar yaitu asimilasi, akomodasi, 
dan equilibrasi. Asimilasi adalah proses pengintegrasian data baru 
ke dalam struktur kognitif. Akomodasi adalah proses penyesuaian 
struktur kognitif dengan situasi baru. Sedangkan equilibrasi 
adalah proses penyesuaian kembali yang terus-menerus antara 
asimilasi dan akomodasi.

Pendekatan pembelajaran yang bertolak dari teori kognitif 
mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu :
1. Memberi sarana bagi proses pembangunan pengetahuan 

anak.
2. Memberi sarana berpikir operasional.
3. Memberi sarana berpikir operasi-formal.

Untuk dapat membangun pengetahuan, anak disarankan 
untuk tidak menggunakan strategi pembelajaran langsung 
yang bersifat deduktif. Yang perlu dilakukan untuk mem-
bangun pengetahuan anak adalah menciptakan situasi kelas 
yang memungkinkan siswa yang memiliki taraf kognitif yang 
berbeda dapat belajar dengan caranya. Para siswa harus 
memperoleh kesempatan yang memadai untuk membangun dan 
mengkoordinasikan berbagai hubungan yang dapat dicobanya.

Menurut pendekatan kognitif yang mutakhir, elemen 
terpenting dalam proses belajar adalah pengetahuan yang 
dimiliki oleh tiap individu kepada situasi belajar. Dengan kata 
lain apa yang telah kita diketahui akan sangat menentukan apa 
yang akan menjadi perhatian, dipersepsi, dipelajari, diingat 
ataupun dilupakan. Pengetahuan bukan hanya hasil dari proses 
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belajar sebelumnya, tapi juga akan membimbing proses belajar 
berikutnya. Berbagai riset terapan tentang hal ini telah banyak 
dilakukan dan makin membuktikan bahwa pengetahuan dasar 
yang luas ternyata lebih penting dibanding strategi belajar yang 
terbaik yang tersedia sekalipun. Terlebih bila pengetahuan dan 
wawasan yang luas ini disertai dengan strategi yang baik tentu 
akan membawa hasil lebih baik lagi tentunya. Perspektif kognitif 
membagi jenis pengetahuan menjadi tiga bagian, yaitu:
1. Pengetahuan Deklaratif, yaitu pengetahuan yang bisa 

dideklarasikan biasanya dalam bentuk kata atau singkatnya 
pengetahuan konseptual.

2. Pengetahuan Prosedural, yaitu pengetahuan tentang tahapan 
yang harus dilakukan misalnya dalam hal pembagian 
satu bilangan ataupun cara kita mengemudikan sepeda, 
singkatnya “pengetahuan bagaimana”.

3. Pengetahuan Kondisional, adalah pengetahuan dalam 
hal “kapan dan mengapa” pengetahuan deklaratif dan 
prosedural digunakan.

Pengetahuan deklaratif rentangnya sangat beragam, bisa 
berupa pengetahuan tentang fakta (misalnya, bumi berputar 
mengelingi matahari dalam kurun waktu tertentu), generalisasi 
(setiap benda yang di lempar ke angkasa akan jatuh ke bumi 
karena adanya gaya gravitasi), pengalaman pribadi (apa yang 
diajarkan oleh guru sains secara menyenangkan) atau aturan 
(untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada 
pecahan maka pembilang harus disamakan terlebih dahulu). 

Menyatakan proses penjumlahan atau pengurangan pada 
bilangan pecahan menunjukkan pengetahuan deklaratif, namun 
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bila siswa mampu mengerjakan perhitungan tersebut maka 
dia sudah memiliki pengetahuan prosedural. Guru dan siswa 
yang mampu menyelesaikan soal melalui rumus tertentu atau 
menterjemahkan teks bahasa Inggris adalah contoh kemampuan 
pengetahuan prosedural lainnya. Seperti halnya siswa yang 
mampu berenang dalam satu gaya tertentu, berarti dia sudah 
menguasai pengetahuan prosedural hal tersebut, dengan kata 
lain penguasaan pengetahuan ini juga dicirikan oleh praktek 
yang dilakukan.

Sedangkan pengetahuan kondisional adalah kemampuan 
untuk dapat mengplikasikan kedua jenis pengetahuan di atas. 
Dalam menyelesaikan persoalan perhitungan kimia misalnya, 
siswa harus dapat mengidentifikasi terlebih dahulu persamaan 
apa yang perlu dipakai (pengetahuan deklaratif ) sebelum 
melakukan proses perhitungan (pengetahuan prosedural). 
Pengetahuan kondisional ini jadinya merupakan hal yang 
penting dimiliki siswa, karena menentukan penggunaan konsep 
dan prosedur yang tepat. Terkadang siswa mengetahui fakta dan 
dapat melakukan satu prosedur pemecahan masalah tertentu, 
namun sayangnya mengaplikasikannya pada waktu dan tempat 
yang kurang tepat. 

Hal yang sangat penting jadinya untuk mengidentifikasi 
jenis pengetahuan ini bagi guru ketika mengajar. Mempelajari 
informasi tentang pokok bahasan tertentu tidak selalu 
menyebabkan siswa akan menggunakan informasi tersebut. 
Tidak juga latihan menyelesaikan banyak soal pada topik 
bahasan tertentu, akan membantu mereka memahami satu 
prinsip lebih mendalam. Mengetahui sesuatu topik, mengetahui 
prosedural penyelesaian masalah serta tahu kapan dan mengapa 
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menggunakan pengetahuan tersebut adalah hasil belajar yang 
berbeda-beda, dan tentu saja ini perlu diajarkan dengan cara 
yang berbeda pula.

2. Teori Pendekatan Kognitif

Teori psikologi kognitif adalah bagian terpenting dari sains 
kognitif yang telah memberi konstribusi yang sangat berarti 
dalam perkembangan psikologi pendidikan. Pendekatan 
psikologi kognitif lebih menekankan arti penting proses internal, 
mental manusia. Dalam pandangan ahli kognitif, tingkah laku 
manusia yang tampak tidak dapat diukur tanpa dan diterangkan 
melibatkan proses mental, seperti motivasi, keyakinan, dan 
sebagainya.

Belajar pada dasarnya adalah peristiwa mental, bukan 
peristiwa behavioral (yang bersifat jasmaniah) meskipun hal-
hal yang bersifat behavioral tampak lebih nyata dalam hampir 
semua aktivitas belajr siswa. Secara lahiriah, seorang anak yang 
sedang belajar membaca dan menulis, tentu menggunkan 
perangkat jasmaniah (dalam hal ini mulut dan tangan) untuk 
mengucapkan kata dan menggoreskan pena. Akan tetapi, prilaku 
mengucapkan kata dan menggoreskan pena yang dilakukan 
tersebut bukan semata-mata respons atas stimulus yang ada, 
melainkan yang lebih penting karena dorongan mental yang 
yang diatur oleh otak.

Jadi semakin jelaslah bahwa perilaku belajar itu, dalam 
hampir setiap bentuk dan manifestasinya, bukan hanya 
peristiwa ikatan antara stimulus dan respon melainkan lebih 
banyak melibatkan respon kognitif. Hanya dalam peristiwa 
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belajar tertentu yang sangat terbatas ruang lingkupnya (belajar 
kesopanan), peranan ranah cipta siswa tidak menonjol.

3. Teori Belajar Psikologi Kognitif

Tingkah laku seseorang senantiasa di dasarkan pada 
kognisi, yaitu tindakan mengenal aau memikirkan situasi di 
mana tingkah laku itu terjadi. Dalam situasi belajar, seseorang 
terlibat langsung dalam situasi itu dan memperoleh insight 
untuk pemecahan masalah. Jadi pada teori kognitif dikatakan 
bahwa, tingkah laku seseorang lebih tergantung kepada in sight 
terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam suatu situasi. 
Keseluruhan adalah lebih dari bagian-bagiannya.

Psikologi kognitif adalah kajian studi ilmiah mengenai 
proses-proses mental atau pikiran. Bagaimana informasi 
diperoleh, dipresentasikan dan ditransformasikan sebagai 
pengetahuan. Psikologi kognitif juga disebut psikologi 
pemrosesan informasi. Tingkah laku seseorang didasarkan pada 
tindakan mengenal atau memikirkan situasi dimana tingkah 
laku itu terjadi. Prinsip dasar psikologi kognitif, yaitu:
1. belajar aktif;
2. belajar lewat interaksi sosial;
3. belajar lewat pengalaman sendiri;

Teori psikologi kognitif berkembang dengan ditandai 
lahirnya teori Gestalt (Mex Weitheimer) yang menyatakan 
bahwa pengalaman itu berstruktur yang terbentuk dalam suatu 
keseluruhan. Ada beberapa jenis teori belajar psikologi kognitif, 
yakni sebagai berikut:
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1) Cognitive Field (Kurt Lewin)

Teori belajar Cognitive Field menitikberatkan perhatian 
kepada kepribadian dan psikologi sosial, karena pada hakikatnya 
masing-masing individu berada di dalam suatu medan kekuatan, 
yang bersifat psikologis, yang disebut Life space. Life space 
mencakup perwujudan lingkungan dimana individu bereaksi, 
misalnya orang yang dijumpai, fungsi kejiwaan yang dimiliki 
dan objek material yang dihadapi.

Jadi, tingkah laku merupakan hasil interkasi antar kekuatan, 
baik yang bersal dari dalam diri individu, seperti tujuan, tekanan 
kejiwaan maupun yang bersal dari luar diri individu seperti, 
tanatangan dan permasalahan yang di hadapi.

Menurut teori ini, belajar itu berlangsung sebagai akibat 
dari perubahan dalam struktur kognitif. Perubahan struktur 
kognitif itu adalah hasil pertemuan dari dua kekuatan yaitu, 
yang berasal dari struktur medan kognitif itu sendiri dan yang 
lainnya berasl dari kebutan dan motivasi internal. Dengan 
demikian, peranan motivasi jauh lebih penting dari pada reward 
atau hadiah (Soemanto, 2008).

2) Discovely Learning ( Jerome Bruner)

Yang menjadi dasar ide J. Bruner ialah pendapat dariPiaget 
yang menyatakan bahwa anak harus berperanan secra akif di 
dalam belajar di ke;as. Untuk itu Bruner memakai cara dengan 
apa yang disebutnya discory learning, yaitu di mana siswa 
mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk 
akhir. Prosedur ini berbeda dengan reception learning atau 
expository teaching, di mana guru menerangkan semua informasi 
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dan siswa harus mempelajari semua bahan atau informasi itu 
(Djaali, 2008).

3) Cognitive Development (Piaget)

Dalam teori ini Piaget memandang bahwa proses berpikir 
merupakan aktifitas gradual dari fungsi intelektual, yaitu dari 
berpikir kongkret menuju abstrak. Perkembangan intelektual 
adalah kualitatif bukan kuantitaif. Perkembangan kognitif 
tergantung pada akomodasi. Oleh karena itu, siswa harus 
diberikan suatu areal yang belum diketahui, agar ia dapat belajar. 
Dengan adanya areal baru ini siswa kan mengadakan usaha-
usaha untuk dapat mengakomodasi. Situasi atau area itulah 
yang akan mempermudah perkembangan kognitif.

Dalam teorinya, ia memandang bahwa proses berpikir 
sebagai aktivitas gradual dari fungsi intelektual dari konkret 
menuju abstrak. Ia memakai istilah scheme: pola tingkah laku 
yang dapat diulang yang berhubungan dengan :
1) Reflex pembawaan (bernapas, makan, minum).
2) Scheme mental (pola tingkah laku yang susah diamati, dan 

yang dapat diamati).
Menurut Piaget bahwa perkembangan kognitif individu 

meliputi empat tingkat yaitu: (1) sensory motor; (2) pre 
operational; (3) concrete operational; dan (4) formal operational

Perkembangan kognitif individu meliputi empat tahap 
menurut Piaget yaitu:
(1) Kematangan
(2) Pengalaman fisik/ lingkungan
(3) Transmisi social
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(4) Equilibrium/self regulation (Soemanto, 2008).

4. Implikasi Teori Perkembangan Kognitif Dalam 
Pembelajaran

Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam 
pembelajaran adalah :
1) Bahasa dan cara berfikir anak berbeda dengan orang dewasa. 

Oleh karena itu guru mengajar dengan menggunakan 
bahasa yang sesuai dengan cara berfikir anak.

2) Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi 
lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar 
dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya.

3) Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru 
tetapi tidak asing.

4) Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap 
perkembangannya.

5) Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk 
saling berbicara dan diskusi dengan teman-temanya.

Pengaplikasian teori kognitif dalam belajar bergantung pada 
akomodasi. Kepada siswa harus diberikan suatu area yang belum 
diketahui agar ia dapat belajar, karena ia tidak dapat belajar 
dari apa yang telah diketahui saja.dengan adanya area baru, 
siswa akan mengadakan usaha untuk dapat mengakomodasikan 
(Soemanto, 2008).
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5. Tokoh-Tokoh Teori Belajar Kognitif

1. Piagiet

Menurut Jean Piagiet, bahwa proses belajar sebenarnya 
terdiri dari tiga tahapan, yaitu : 
a. Asimilasi yaitu proses penyatuan (pengintegrasian) informasi 

baru ke struktur kognitif  yang sudah ada dalam benak 
siswa. Contoh, bagi siswa yang sudah mengetahui prinsip 
penjumlahan, jika gurunya memperkenalkan prinsip 
perkalian, maka proses pengintegrasian antara prinsip 
penjumlahan (yang sudah ada dalam benak siswa), dengan 
prinsip perkalian (sebagai  informasi baru) itu yang disebut 
asimilasi.

b. Akomodasi yaitu penyesuaian struktur kognitif ke dalam 
situasi yang baru. Contoh, jika siswa diberi soal perkalian, 
maka berarti pemakaian (aplikasi) prinsip perkalian tersebut 
dalam situasi yang baru dan spesifik itu yang disebut 
akomodasi.

c. Equilibrasi (penyeimbangan) yaitu penyesuaian 
berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. 
Contoh, agar siswa tersebut dapat terus berkembang dan 
menambah ilmunya, maka yang bersangkutan menjaga 
stabilitas mental dalam dirinya yang memerlukan proses 
penyeimbangan antara “dunia dalam” dan “dunia luar”.

Proses belajar yang dialami seorang anak pada tahap sensori 
motor tentu lain dengan yang dialami seorang anak yang sudah 
mencapai tahap kedua (pra-operasional) dan lain lagi yang 
dialami siswa lain yang telah sampai ke tahap yang lebih tinggi 
(operasional kongrit dan operasional formal). Jadi, secara umum, 
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semakin tinggi tingkat kognitif seseorang, semakin teratur (dan 
juga semakin abstrak) cara berfikirnya.

Dikemukakannya pula, bahwa belajar akan lebih berhasil 
apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif 
peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk 
melakukan eksperimen dengan obyek fisik, yang ditunjang oleh 
interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan 
tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan 
rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan 
lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal 
dari lingkungan.

2.  Ausubel

Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik 
jika “pengatur kemajuan (belajar)” atau advance organizer 
didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada 
siswa. Pengatur kemajuan belajar adalah konsep atau informasi 
umum yang mewadahi (mencakup) semua isi pelajaran yang 
akan diajarkan kepada siswa. David Ausubel merupakan salah 
satu tokoh ahli psikologi kognitif yang berpendapat bahwa 
keberhasilan belajar siswa sangat ditentukan oleh kebermaknaan 
bahan ajar yang dipelajari. Ausubel menggunakan istilah 
“pengatur lanjut” (advance organizers) dalam penyajian informasi 
yang dipelajari peserta didik agar belajar menjadi bermakna. 
Selanjutnya dikatakan bahwa “pengatur lanjut” itu terdiri dari 
bahan verbal di satu pihak, sebagian lagi merupakan sesuatu 
yang sudah diketahui peserta didik di pihak lain. 

Dengan demikian kunci keberhasilan belajar terletak pada 
kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh 
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siswa.. Ausubel tidak setuju dengan pendapat bahwa kegiatan 
belajar penemuan lebih bermakna dari pada kegiatan belajar. 
Dengan ceramahpun asalkan informasinya bermakna bagi 
peserta didik, apalagi penyajiannya sistimatis akan diperoleh 
hasil belajar yang baik pula. Ausubel mengidentifikasikan empat 
kemungkinan tipe belajar, yaitu (1) belajar dengan penemuan 
yang bermakna, (2) belajar dengan ceramah yang bermakna, (3) 
Belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, dan (4) belajar 
dengan ceramah yang tidak bermakna. Dia berpendapat bahwa 
menghafal berlawanan dengan bermakna, karena belajar dengan 
menghafal, peserta didik tidak dapat mengaitkan informasi 
yang diperoleh itu dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. 
Dengan demikian bahwa belajar itu akan lebih berhasil jika 
materi yang dipelajari bermakna.

3. Bruner

Menurut Brunner, pembelajaran hendaknya dapat 
menciptakan situasi agar mahasiswa dapat belajar dari diri 
sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menemukan 
pengetahuan dan kemampuan baru yang khas baginya. Dari 
sudut pandang psikologi kognitif, bahwa cara yang dipandang 
efektif untuk meningkatkan kualitasoutput pendidikan adalah 
pengembangan program-program pembelajaran yang dapat 
mengoptimalkan keterlibatan mental intelektual pembelajar 
pada setiap jenjang belajar. Sebagaimana direkomendasikan 
Merril, yaitu jenjang yang bergerak dari tahapan mengingat, 
dilanjutkan ke menerapkan, sampai pada tahap penemuan 
konsep, prosedur atau prinsip baru di bidang disiplin keilmuan 
atau keahlian yang sedang dipelajari.
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Dalam teori belajar, Jerome Bruner berpendapatbahwa 
kegiatanbelajar akan berjalan baik dan kreatif jika siswa dapat 
menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. 
Dalam hal ini Bruner membedakan menjadi tiga tahap. 
Ketiga tahap itu adalah: (1) tahap informasi, yaitu tahap awal 
untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru, (2) 
tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna dan 
menganalisis pengetahuan baru serta mentransformasikan 
dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal 
yang lain, dan (3) evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah 
hasil tranformasi pada tahap kedua tadi benar atau tidak.Bruner 
mempermasalahkan seberapa banyak informasi itu diperlukan 
agar dapat ditransformasikan . Perlu Anda ketahui, tidak 
hanya itu sajanamun juga ada empat tema pendidikan yaitu: 
(1) mengemukakan pentingnya arti struktur pengetahuan, (2) 
kesiapan (readiness) siswa untuk belajar, (3) nilai intuisi dalam 
proses pendidikan dengan intuisi, (4) motivasi atau keinginan 
untuk belajar siswa, dan curu untuk memotivasinya.

Dengan demikian Bruner menegaskan bahwa mata 
pelajaran apapundapat diajarkan secara efektif dengan kejujuran 
intelektual kepada anak, bahkan dalam tahap perkembangan 
manapun. Bruner beranggapan bahwa anak kecilpun akan dapat 
mengatasi permasalahannya, asalkan dalam kurikulum berisi 
tema-tema hidup, yang dikonseptualisasikan untuk menjawab 
tiga pertanyaan. Berdasarkan uraian di atas, teori belajar Bruner 
dapat disimpulkan bahwa, dalam proses belajar terdapat tiga 
tahap, yaitu informasi, trasformasi, dan evaluasi. Lama tidaknya 
masing-masing tahap dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 
lain banyak informasi, motivasi, dan minat siswa.
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Bruner juga memandang belajar sebagai “instrumental 
conceptualisme” yang mengandung makna adanya alam semesta 
sebagai  realita, hanya dalam pikiran manusia. Oleh karena 
itu, pikiran manusia dapat membangun gambaran mental 
yang sesuai dengan pikiran umum pada konsep yang bersifat 
khusus. Semakin bertambah dewasa kemampuan kognitif 
seseorang,maka semakin bebas seseorang memberikan respon 
terhadap stimulus yang dihadapi. Perkembangan itu banyak 
tergantung kepada peristiwa internalisasi seseorang ke dalam 
sistem penyimpanan yang sesuai dengan aspek-aspek lingkungan 
sebagai masukan. Teori belajar psikologi kognitif memfokuskan 
perhatiannyakepada bagaimana dapat mengembangkan fungsi 
kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal.
Faktor kognitif bagi teori belajar kognitif merupakan faktor 
pertama dan utama yang perlu dikembangkan oleh  para guru 
dalam membelajarkan peserta didik, karena kemampuan belajar 
peserta didik sangat dipengaruhi oleh  sejauhmana fungsi 
kognitif peserta didik dapat berkembang secara maksimal dan 
optimal melalui sentuhan proses pendidikan.

Peranan guru menurut psikologi kognitif ialah bagaimana 
dapat mengembangkan potensi kognitif yang ada pada setiap 
peserta didik. Jika potensi kognitif yang ada pada setiap peserta 
didik telah dapat berfungsi dan menjadi aktual oleh  proses 
pendidikan di sekolah, maka peserta didik akan mengetahui dan 
memahami serta menguasai materi pelajaran yang dipelajari di 
sekolah melalui proses belajar mengajar di kelas.

Bloom dan Krathwohl menunjukkan apa yang mungkin 
dikuasai (dipelajari) oleh  siswa, yang tercakup dalam tiga 
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kawasan yang  diantaranya: Kognitif. Kognitif  terdiri dari enam 
tingkatan, yaitu :
1) Pengetahuan (mengingat, menghafal),
2) Pemahaman (menginterpretasikan),
3) Aplikasi / penerapan (menggunakan konsep untuk 

memecahkan suatu masalah),
4) Analisis (menjabarkan suatu konsep),
5) Sintesis (menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi 

suatu konsep utuh),
6) Evaluasi (membandingkan nilai, ide, metode dan 

sebagainya).

Oleh karena itu para ahli teori belajar psikologi kognitif 
berkesimpulan bahwa salah satu faktor utama yang mempe-
ngaruhi keberhasilan proses pembelajaran di kelas ialah faktor 
kognitif yang dimiliki oleh  peserta didik. Faktor kognitif 
merupakan jendela bagi masuknya berbagai pengetahuan 
yang diperoleh peserta didik melalui kegiatan belajar mandiri 
maupun kegiatan belajar secara kelompok.

E. PENDEKATAN KONTEKSTUAL

1. Pengertian Pembelajaran Kontekstual

 Pendekatan kontekstual menempatkan siswa dalam 
konteks bermakna yang menghubungkan pengetahuan awal 
siswa dengan materi yang sedang dipelajari dan sekaligus 
memperhatikan faktor kebutuhan individual siswa dan peran 
guru. Contextual Learning (CTL) adalah sebuah sistem yang 
merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan 
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makna. CTL adalah suatu sistem pengajaran yang cocok dengan 
otak yang menghasilkan makna dengan menghubungkan 
muatan akademis dengan kehidupan sehari-hari siswa (Johnson, 
2006: 65). 

Hull's dan Sounders (dalam Komalasari, 2013: 6) 
menjelaskan bahwa didalam pembelajaran kontekstual, siswa 
menemukan hubungan penuh makna antara ide-ide abstrak 
dengan penerapan praktis di dunia nyata. Siswa menyangkutkan 
konsep melalui penemuan, penguatan, dan keterhubungan. 
Pembelajaran kontekstual menghendaki kerja sebuah tim, 
misalnya di sekolah, di tempat kerja, maupun di rumah. 
Pembelajaran kontekstual menuntut guru mendesain lingkungan 
belajar yang merupakan gabungan beberapa bentuk pengalaman 
untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut 
Sa'ud (2006: 38) CTL adalah suatu pendekatan pembelajaran 
yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara 
penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan 
menghubungkan dengan kehidupan nyata sehingga mendorong 
siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupannya.

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang 
menekankan pada proses keterlibatan peserta didik untuk 
menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya 
dengan kehidupan nyata (konteks kehidupan sehari-hari, seperti 
konteks pribadi, sosial, dan budaya) dan menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Proses demikian akan mengakrabkan 
siswa dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, 
masyarakat, maupun dunia kerja.

Pembelajaran kontekstual dikembangkan berdasarkan teori 
belajar konstruktivistik. Dalam pandangan konstruktivistik, 
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belajar adalah kegiatan mengonstruk makna atau memaknai 
pengetahuan baru melalui proses interaksi dengan lingkungan. 
Oleh karena itu, bahan ajar harus terkait dengan konteks, seperti 
rumah, masyarakat, ataupun lingkungan kerja; pembelajar 
harus dapat mengaitkan pengetahuan dan terapannya dengan 
kehidupan nyata; penyajian bahan ajar memungkinkan 
pembelajar menghadapi konteks nyata atau hal baru, kemudian 
difasilitasi untuk membangun pemahaman dari konteks atau 
hal baru yang diamati dan menerapkan pengetahuan yang telah 
diperoleh dalam konteks komunikasi nyata; serta penilaian 
otentik dan perbaikan terhadap berbagai masalah dilaksanakan 
secara alamiah dan terpadu dalam seluruh proses pembelajaran.

Adapun tujuan belajar berbasis pendekatan kontekstual 
adalah sebagai berikut. Pertama, mendorong siswa untuk 
menemukan pengalaman-pengalaman baru. Kedua, 
menghubungkan antara kemampuan awal dengan kemampuan 
baru. Ketiga, membantu siswa agar dapat menyimpulkan titik 
temu antara pengalaman baru dengan yang lama. Keempat, 
mendorong siswa untuk mengidentifikasi kemampuan-
kemampuan awal sehingga dapat mengkonstruksi pengetahuan/
pengalaman baru yang bermakna. Kelima, mengembangkan 
kemampuan siswa untuk menyelesaikan permasalahan berbasis 
kontektual, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun budaya. 
Keenam, mewujudkan pembelajaran sesuai dengan potensi 
dan kebutuhan siswa. Ketujuh, mengukur kemampuan siswa 
berbasis kinerja (proses dan hasil). Kedelapan, memfasilitasi 
siswa agar memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher 
order thinking skills/HOTS)
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Contextual Teaching and Learning merupakan suatu proses 
pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa. 
Pembelajaran ini digunakan untuk memahami makna materi 
pelajaran yang sedang dipelajari dalam konteks kehidupan sehari-
hari siswa (konteks pribadi, sosial, dan kultural), sehingga siswa 
memiliki pengetahuan yang secara fleksibel dapat diterapkan 
dari satu konteks ke konteks lainnya (Aqib, 2013). Dengan 
pendekatan pembelajaran kontekstual siswa akan memperoleh 
pengetahuan dan ketrampilan sebagai bekal untuk memecahkan 
masalah kehidupannya di lingkungan masyarakat. Siswa adalah 
generasi yang dipersiapkan untuk menghadapi dan memecahkan 
masalah di masa mendatang sehingga perlu dilatih dari 
sekarang. Menurut S. Nasution memecahkan masalah adalah 
metode belajar yang mengharuskan pelajar untuk menemukan 
jawabannya (discovery) tanpa bantuan khusus. Masalah yang 
dipecahkan , ditemukan sendiri tanpa bantuan khusus akan 
memberi hasil yang lebih unggul dibanding pemecahan masalah 
yang mendapat bantuan khusus (Nasution, 2011)

2. Karakteristik Pembelajaran berdasarkan pendekatan 
kontekstual 

Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan 
pembelajaran yang penting untuk dikuasai oleh guru. Terdapat 
beberapa karakteristik dalam pendekatan kontekstual dalam 
Pembelajaran menurut Aqib (2013), yaitu: 
1) Kerjasama 
2) Saling menunjang 
3) Menyenangkan, tidak membosankan 
4) Belajar dengan bergairah 
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5) Pembelajaran terintegrasi 
6) Menggunakan berbagai sumber 
7) Siswa aktif 
8) Sharing dengan teman 
9) Siswa kritis guru kreatif 
10) Dinding dan lorong penuh dengan hasil kerja siswa, peta-

peta, gambar, artikel, humor, dan lain-lain 
11) Laporan kepada orang tua bukan hanya rapot tetapi hasil 

karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan 
lain-lain.

Karakteristik pendekatan kontekstual akan menciptakan 
kerjasama dan sharing antar siswa agar dapat saling menunjang 
dalam pembelajaran, siswa aktif , senang dan bergairah dalam 
belajar, pembelajaran terintegrasi dengan mata pelajaran lain, 
dengan kebebasan berpendapat membuat siswa kritis, dan 
suasana kelas menjadi indah dan membuat siswa nyaman 
untuk belajar. Sehingga pendekatan ini sangat cocok dalam 
membangun pembelajaran bagi anak usia dini yang sesuai dengan 
perkembangan anak. Pendekatan ini tidak mengubah tatanan 
sekolah dan kurikulum, sedikit penyesuaian memang diperlukan 
dalam memfasilitasi anak sesuai dengan komponen CTL dan 
filosofi Frobel, Anak bermain sambil belajar. Setting kelas 
mungkin diperlukan agar dapat mendukung penyelenggaraan 
pendidikan bebasis CTL di kelas secara optimal. 
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3. Prinsip-prinsip Pembelajaran berdasarkan Pendekatan 
Kontekstual 

Prinsip-prinsip dasar di dalam pendekatan kontekstual 
adalah belajar berbasis masalah, belajar berbasis konteks, belajar 
berbasis perbedaan, belajar berbasis individu, belajar berbasis 
kelompok, dan belajar berbasis penilaian otentik (Johnson, 
2002). Pertama, pembelajaran menekankan pada pemecahan 
masalah. Pengajaran kontekstual dapat dimulai dengan suatu 
simulasi atau masalah nyata. Dalam hal ini siswa menggunakan 
keterampilan berpikir kritis dan pendekatan sistematik untuk 
menemukan dan mengungkapkan masalah atau isu-isu dan 
mungkin juga menggunakan berbagai isi materi pembelajaran 
untuk menyelesaikan masalah. Masalah yang dimaksudkan 
adalah relevan dengan siswa, pengalaman, sekolah, tempat 
tinggal, dan masyarakat yang memiliki arti penting bagi siswa.

Kedua, mengakui kebutuhan pembelajaran terjadi di 
berbagai konteks, misalnya rumah, masyarakat, dan tempat kerja. 
Pembelajaran kontekstual menyarankan bahwa pengetahuan 
tidak dapat dipisahkan dari fisik dan konteks sosial tempat siswa 
berkembang. Bagaimana dan di mana siswa memperoleh dan 
memunculkan pengetahuan selanjutnya menjadi sangat berarti 
serta pengalaman belajarnya akan diperkaya jika ia mempelajari 
berbagai keterampilan di dalam konteks yang bervariasi (rumah, 
masyarakat, dan tempat kerja).

Ketiga, mengontrol dan mengarahkan pembelajaran 
sehingga siswa akan menjadi pembelajar yang mandiri (Self-
Regulated Learners). Akhirnya, siswa harus menjadi pembelajar 
sepanjang hayat yang mampu mencari, menganalisis, serta 
menggunakan informasi tanpa atau dengan sedikit bimbingan 
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dan semakin menyadari bagaimana mereka memproses 
informasi, menggunakan strategi pemecahan masalah, serta 
memanfaatkannya. Untuk mencapai itu, siswa harus melakukan 
ujicoba (trial and error) dengan menggunakan waktu dan 
struktur materi yang reflektif dan memperoleh dukungan 
yang cukup serta bantuan untuk berubah dari pembelajar yang 
dependen menjadi pembelajar yang independen.

Keempat, bermuara pada keragaman konteks hidup yang 
dimiliki siswa. Secara menyeluruh populasi siswa sangatlah 
beragam, baik ditinjau dari perbedaan dalam nilai, adat istiadat, 
sosial, maupun perspektif. Di dalam proses pembelajaran 
kontekstual perbedaan tersebut dapat menjadi daya dorong 
untuk belajar dan sekaligus menambah kompleksitas 
pembelajaran itu sendiri. Kerja sama tim dan aktivitas kelompok 
belajar di dalam proses pembelajaran kontekstual sangatlah 
menghargai keragaman siswa, memperluas perspektif, dan 
membangun keterampilan interpersonal (berpikir melalui 
berkomunikasi dengan orang lain). Mendorong siswa untuk 
belajar dari sesamanya dan bersama-sama atau menggunakan 
kelompok belajar interdependen (Interdependent Learning 
Group). Siswa akan dipengaruhi dan sekaligus berkontribusi 
terhadap pengetahuan dan kepercayaan orang lain. Kelompok 
belajar atau komunitas pembelajaran akan terbentuk di 
tempat kerja dan sekolah kaitannya dengan suatu usaha untuk 
bersama-sama memakai pengetahuan, memusatkan pada tujuan 
pembelajaran, dan memperkenankan semua orang untuk belajar 
dari sesamanya. Dalam hal ini, para pendidik harus bertindak 
sebagai fasilitator, pelatih, dan pembimbing akademis.
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Kelima, menggunakan penilaian otentik (autentic 
assessment). Pembelajaran kontekstual diharapkan membangun 
pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang bermakna 
melalui pengikutsertaan siswa ke dalam kehidupan nyata atau 
konteks otentik. Untuk proses pembelajaran yang demikian 
itu diperlukan suatu bentuk penilaian yang didasarkan pada 
metodologi dan tujuan dari pembelajaran itu sendiri (penilaian 
otentik). Penilaian otentik menunjukkan bahwa pembelajaran 
telah terjadi; menyatu ke dalam proses belajar mengajar; 
memberikan kesempatan dan arahan kepada siswa untuk maju; 
serta sekaligus dipergunakan sebagai alat kontrol untuk melihat 
kemajuan siswa dan umpan balik bagi praktik pengajaran.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dapat dibedakan 
antara pendekatan kontekstual dengan pendekatan tradisional. 
Dalam pembelajaran kontekstual, hal yang lebih penting adalah 
bagaimana guru dapat mendorong dan menerima otonomi 
siswa, investigasi bertolak dari data mentah dan sumber-sumber 
primer, menghargai pikiran siswa, dialog, pencarian, dan teka-
teki sebagai pengarah pembelajaran. Dalam pembelajaran 
tradisional, pembelajaran dianggap sebagai bagian “menirukan” 
suatu proses yang melibatkan pengulangan siswa atau meniru-
niru informasi yang baru disajikan dalam laporan atau kuis dan 
tes. Menurut paradigma konstruktivistik, pembelajaran lebih 
diutamakan untuk membantu siswa dalam menginternalisasi, 
membentuk kembali, atau mentransformasi informasi baru.

Terdapat tujuh komponen Pendekatan contextual teaching 
and learning (CTL). Berikut ini akan diuraikan secara singkat 
ke tujuh komponen tersebut: 
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1. Konstruktivisme

Pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit 
yang hasilnya diperluas melalui konteks yang tidak terbatas. 
Siswa dilatih untuk memecahkan masalah dan menemukan 
ide-ide. Guru dalam proses belajar-mengajar tidak akan mampu 
memberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya.Oleh sebab itu 
pembelajaran dikemas sebagai proses merekonstruksi, bukan 
menerima pengetahuan.Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa 
membangun sendiri pengetahuan dengan keterlibatannya secara 
aktif dalam belajar. Guru bukan lagi pusat pembelajaran tetapi 
siswa. Dalam belajar guru hanya sebagai fasilittor.

2. Menemukan

Menemukan, didalam pendekatan CTL diperoleh dengan 
mampunya siswa membangun keterkaitan untuk menemukan 
makna. Menemukan merupakan kegiatan inti dari  pembelajaran 
berbasis CTL.

3. Bertanya       

Bertanya adalah strategi utama yang digunakan dalam 
pembelajaran berbasis CTL. Pertanyaan akan mampu 
membimbing dan menuntun pemikiran siswa. Pertanyaan 
itu adalah bagian terpenting dalam pembelajaran inquiri, 
karena dengan pertanyaan itulah dapat digali informasi, 
mengkonfirmasikan hal-hal yang sudah diketahui dan 
mengarahkan pada hal-hal yang belum diketahui ( Riyanto 
2009 )
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4. Masyarakat belajar

Masyarakat belajar akan tercipta dengan adanya proses 
komunikasi dua arah. Konsep dari masyarakat belajar ini 
menghendaki siswa bekerjasama dibawah bimbingan guru. 
Dengan adanya kerjasama dalam CTL akan mampu menghadapi 
berbagai rintangan, bertindak mandiri, dan penuh tanggung 
jawab serta dapat menghilangkan hambatan mental akibat 
terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit. Hal 
ini dikarenakan daya tangkap siswa dan perhatian yang berbeda. 
Dengan adanya interaksi kelompok dapat menghasilkan 
pemikiran yang lebih baik, karena akan saling melengkapi 
pokok permasalahan( B. Elaine 2011 ).

5. Pemodelan

Model merupakan suatu perilaku atau aktivitas yang 
dilakukan seseorang dan bisa ditiru oleh siswa. Dengan adanya 
pemodelan terhadap sesuatu maka siswa akan memikirkan 
keterkaitan pelajaran dengan apa yang dimodelkan dibawah 
bimbingan guru.

6. Refleksi

Refleksi merupakan kemampuan berfikir tentang apa yang 
telah dipelajari, dengan kata lain mengendapkan apa yang baru 
dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan baru yang diterima 
oleh siswa .

7. Penilaian sebenarnya

Penilaian sebenarnya merupakan proses pengumpulan  
berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan 
belajar siswa. CTL mewajibkan siswa mencapai standar 



Model & Pendekatan Pembelajaran Inovatif (Teori dan Aplikasi)    - 67

tinggi dan ketika para siswa mampu melihat makna dalam 
pem,belajaran mereka (B. Elaine 2011).

Menurut Siregar & Nara (2011) komponen yang menyusun 
pendekatan kontekstual adalah sebagai berikut : 
1) Membangun hubungan untuk menemukan makna 

(relating), 
2) Melakukan sesuatu yang bermakna (experiencing), 
3) Belajar secara mandiri, 
4) Kolaborasi (collaborating), 
5) Berpikir kritis dan kreatif (applying), 
6) Mengembangkan potensi individu (transfering), 
7) Standar pencapaian yang tinggi, 
8) Asesmen yang autentik.

4. Langkah-langkah Pendekatan Kontekstual 

Sebelum melaksanakan pembelajaran, tentu saja terlebih 
dahulu guru harus membuat skenario pembelajaran sebagai 
pedoman umum dan sekaligus sebagai alat kontrol dalam 
pelaksanaannya. Dalam pendekatan kontekstual ada beberapa 
langkah yang harus dilalui yang disebut degan fase, Aqib (2013) 
menjelaskan terdapat enam fase dalam pembelajaran antara lain :
Fase 1 (menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa), guru 

menyampaikan tujuan yan ingin dicapai dalam pembelajaran 
dan memotivasi siswa. 

Fase 2 (Menyampaikan Informasi), guru menyampaikan 
informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat 
bahan bacaan. 
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Fase 3 (Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-kelompok 
belajar), guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara 
membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 
kelompok agar melakukan transisi secara efisien. 

Fase 4 (Membimbing kelompok belajar dan bekerja), guru 
membimbing kelompok belajar pada saat mengerjakan 
tugas mereka. 

Fase 5 (Evaluasi), guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 
yang telah dipelajari/ meminta kelompok untuk presentasi 
hasil kerja.

Fase 6 (Memberikan Penghargaan),guru mengharagai baik 
upaya maupun hasil belajar individu maupun kelompok.
Pendapat lain mengenai langkah-langkah pembelajran 

kontekstual juga disampaikan Trianto (2009) bahwa terdapat 
tujuh langkah yang harus dilaksanakan oleh guru dalam 
menerapkan pendekatan pembelajaran ini, sebagai berikut: 
1) Mengembangkan pemikiran anak bahwa anak akan belajar 

lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan 
sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan 
keterampilan barunya.

2) Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri semua 
topik.

3) Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya.
4) Menciptakan masyarakat belajar (belajar dalam 

kelompokkelompok).
5) Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran.
6) Melakukan refleksi diakhir pertemuan.
7) Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai 

cara. 
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BAB III

PENDEKATAN SAINTIFIK

Tujuan

Setelah membaca buku Strategi Belajar Mengajar pada 
bagian ini diharapkan pembaca dapat memahami:
1. Pengertian dari pendekatan saintifik
2. Pendekatan saintifik dalam pembelajajaran ilmu sosial/

science.
3. Tujuan Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik.
4. Prinsip-prinsip Pembelajaran Berdasarkan Pendekatan 

Saintifik.

A. Pengertian Pendekatan Santifik

Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang 
mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun 
pengetahuan melalui metode ilmiah. Model pembelajaran 
yang diperlukan adalah yang memungkinkan terbudayakannya 
kecakapan berpikir sains, terkembangkannya “sense of inquiry” 
dan kemampuan berpikir kreatif siswa (Alfred De Vito, 1989). 
Model pembelajaran yang dibutuhkan adalah yang mampu 
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menghasilkan kemampuan untuk belajar (Joice & Weil: 1996), 
bukan saja diperolehnya sejumlah pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu diperoleh peserta 
didik (Zamroni, 2000; & Semiawan, 1998).

Pembelajaran saintifik tidak hanya memandang hasil belajar 
sebagai muara akhir, namum proses pembelajaran dipandang 
sangat penting. Oleh karena itu pembelajaran saintifik 
menekankan pada keterampilan proses. Model pembelajaran 
berbasis peningkatan keterampilan proses sains adalah model 
pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan proses sains 
ke dalam sistem penyajian materi secara terpadu (Beyer, 1991). 
Model ini menekankan pada proses pencarian pengetahuan 
dari pada transfer pengetahuan, peserta didik dipandang 
sebagai subjek belajar yang perlu dilibatkan secara aktif dalam 
proses pembelajaran, guru hanyalah seorang fasilitator yang 
membimbing dan mengkoordinasikan kegiatan belajar. 
Dalam model ini peserta didik diajak untuk melakukan proses 
pencarian pengetahuan berkenaan dengan materi pelajaran 
melalui berbagai aktivitas proses sains sebagaimana dilakukan 
oleh para ilmuwan (scientist) dalam melakukan penyelidikan 
ilmiah (Nur: 1998), dengan demikian peserta didik diarahkan 
untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep, 
dan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk kehidupannya. 
Fokus proses pembelajaran diarahkan pada pengembangan 
keterampilan siswa dalam memproseskan pengetahuan, 
menemukan dan mengembangkan sendiri fakta, konsep, dan 
nilai-nilai yang diperlukan (Semiawan: 1992).
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Model ini juga tercakup penemuan makna (meanings), 
organisasi, dan struktur dari ide atau gagasan, sehingga secara 
bertahap siswa belajar bagaimana mengorganisasikan dan 
melakukan penelitian. Pembelajaran berbasis keterampilan 
proses sains menekankan pada kemampuan peserta didik dalam 
menemukan sendiri (discover) pengetahuan yang didasarkan 
atas pengalaman belajar, hukum-hukum, prinsip-prinsip 
dan generalisasi, sehingga lebih memberikan kesempatan 
bagi berkembangnya keterampilan berpikir tingkat tinggi 
(Houston, 1988). Dengan demikian peserta didik lebih 
diberdayakan sebagai subjek belajar yang harus berperan 
aktif dalam memburu informasi dari berbagai sumber belajar, 
dan guru lebih berperan sebagai organisator dan fasilitator 
pembelajaran.Model pembelajaran berbasis keterampilan 
proses sains berpotensi membangun kompetensi dasar hidup 
siswa melalui pengembangan keterampilan proses sains, sikap 
ilmiah, dan proses konstruksi pengetahuan secara bertahap. 
Keterampilan proses sains pada hakikatnya adalah kemampuan 
dasar untuk belajar (basic learning tools) yaitu kemampuan yang 
berfungsi untuk membentuk landasan pada setiap individu 
dalam mengembangkan diri (Chain and Evans: 1990).

B. Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Ilmu-ilmu 
sosial (social science)

Sebelum membicarakan mengenai pendekatan ilmiah 
(scientific), perlu dipahami terlebih dahulu mengenai metode 
ilmiah. Pada umumnya seseorang selalu ingin memperoleh 
pengetahuan. Pengetahuan dapat merupakan pengetahuan 
ilmiah dan pengetahuan tidak ilmiah.
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Suatu pengetahuan ilmiah hanya dapat diperoleh dari 
metode ilmiah. Metode ilmiah pada dasarnya memandang 
fenomena khusus (unik) dengan kajian spesifik dan detail 
untuk kemudian merumuskan pada simpulan. Dengan 
demikian diperlukan adanya penalaran dalam rangka pencarian 
(penemuan). Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian 
(method of inquiry) harus berbasis pada bukti-bukti dari objek 
yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-
prinsip penalaran yang spesifik. 

Metode ilmiah umumnya memuat rangkaian kegiatan 
koleksi data atau fakta melalui observasi dan eksperimen, 
kemudian memformulasi dan menguji hipotesis. Sebenarnya apa 
yang kita bicarakan dengan metode ilmiah merujuk pada: (1) 
adanya fakta, (2) sifat bebas prasangka, (3) sifat objektif, dan (4) 
adanya analisa. Selanjutnya secara sederhana pendekatan ilmiah 
merupakan suatu cara atau mekanisme untuk mendapatkan 
pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu 
metode ilmiah. Ada juga yang mengartikan pendekatan 
ilmiah sebagai mekanisme untuk memperoleh pengetahuan 
yang didasarkan pada struktur logis. Pendekatan ilmiah ini 
memerlukan langkah-langkah pokok:
a) Mengamati
b) Menanya
c) Menalar
d) Mencoba
e) Membentuk jejaring

Langkah-langkah di atas boleh dikatakan sebagai 
pembelajaran terhadap pengetahuan ilmiah yang diatur oleh 
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pertimbangan-pertimbangan logis dalam ilmu-ilmu sosial. 
Karena yang dikehendaki adalah jawaban mengenai fakta-
fakta sosial, maka pendekatan dengan langkah-langkah tersebut 
dikatakan sangat erat dengan metode ilmiah. 
Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 dilaksanakan 
menggunakan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran 
menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keter-
ampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan 
ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau 
materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa.” Ranah keter-
ampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar 
agar peserta didik “tahu bagaimana”. Ranah pengetahuan 
menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peser-
ta didik “tahu apa.” Hasil akhirnya adalah peningkatan dan 
keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia 
yang baik(soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan 
dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari 
peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, keter-
ampilan, dan pengetahuan.

1) Mengamati

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses 
pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini memiliki 
keunggulan tertentu, seperti menyajikan media obyek secara 
nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah 
pelaksanaannya. Dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial, 
pengamatan dapat dilakukan terhadap hal- hal sebagai berikut, 
contoh:
•	 Proses terbentuknya negara 
•	 Interaksi social
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•	 Situs sejarah 
Sedangkandalam pembelajaran di kelas, mengamati 

dapat dilakukan melalui berbagai media yang dapat diamati 
siswa, misalnya: video, gambar, grafik, bagan, dsb. Kegiatan 
mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan menempuh 
langkah-langkah seperti berikut ini.
1) Menentukan objek apa yang akan diobservasi
2) Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek 

yang akan diobservasi
3) Menentukan secara jelas data-data apa yang perlu 

diobservasi, baik primer maupun sekunder
4) Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi
5) Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan 

dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan mudah 
dan lancer

6) Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil 
observasi , seperti menggunakan buku catatan, kamera, 
tape recorder, video perekam, dan alat-alat tulis lainnya.

Secara lebih luas, alat atau instrumen yang digunakan 
dalam melakukan observasi, dapat berupa daftar cek (checklist), 
skala rentang (rating scale), catatan anekdot (anecdotal record), 
catatan berkala, dan alat mekanikal (mechanical device). Daftar 
cek dapat berupa suatu daftar yang berisikan nama-nama 
subjek, objek, atau faktor- faktor yang akan diobservasi. Skala 
rentang , berupa alat untuk mencatat gejala atau fenomena 
menurut tingkatannya. Catatan anekdot dapat berupa catatan 
yang dibuat oleh peserta didik dan guru mengenai kelakuan-
kelakuan luar biasa yang ditampilkan oleh subjek atau objek 
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yang diobservasi. Alat mekanik dapat berupa berupa alat 
mekanik yang dapat dipakai untuk memotret atau merekam 
peristiwa-peristiwa tertentu yang ditampilkan oleh subjek atau 
objek yang diobservasi.

2) Menanya

Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk 
meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, 
dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula 
dia membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan 
baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika 
itu pula dia mendorong siswa untuk menjadi penyimak dan 
pembelajar yang baik. Artinya guru dapat menumbuhkan sikap 
ingin tahu siswa, yang diekspresikan dalam bentuk pertanyaan. 
Misalnya: Mengapa terjadi kasus pelanggaran HAM? Apakah 
seni bangun candi itu asli Indonesia atau ada pengaruh dari luar? 
Dalam hukum permintaan dinyatakan ketika harga naik maka 
jumlah barang yang diminta akan turun, namun kenyataannya 
setiap menjelang hari raya walaupun harga cenderung naik 
tetapi permintaan juga ikut naik. Mengapa demikian?, dsb. 
Diusahakan setelah ada pengamatan, yang bertanya bukan guru, 
tetapi yang bertanya peserta didik. Berikut manfaat / fungsi 
bertanya:
1) Membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian 

peserta didik tentang suatu tema atau topik pembelajaran.
2) Mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif 

belajar, serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk 
dirinya sendiri.
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3) Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus 
menyampaikan ancangan untuk mencari solusinya.

4) Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan 
kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan 
sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas substansi 
pembelajaran yang diberikan.

5) Membangkitkan keterampilan peserta didik dalam 
berbicara, mengajukan pertanyaan, dan memberi jawaban 
secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang baik 
dan benar.

6) Mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, 
berargumen, mengembangkan kemampuan berpikir, dan 
menarik simpulan.

7) Membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi 
dan menerima pendapat atau gagasan, memperkaya kosa 
kata, serta mengembangkan toleransi sosial dalam hidup 
berkelompok.

8) Membiasakan peserta didik berpikir spontan dan cepat, serta 
sigap dalam merespon persoalan yang tiba-tiba muncul.

9) Melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan 
kemampuan berempati satu sama lain.

Bobot pertanyaan yang menggambarkan tingkatan kognitif 
yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi disajikan berikut ini. 
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Tingkatan Subtingkatan Kata-kata kunci per-
tanyaan

Kognitif yang 
lebih rendah

	Pengetahuan 
(knowledge)

	Apa...

	Siapa...

	Kapan...

	Di mana...

	Sebutkan...

	Jodohkan atau pas-
angkan...

	Persamaan kata...

	Golongkan...

	Berilah nama...

	Dll. 
	Pemahaman 

(comprehen-
sion)

	Terangkahlah...

	Bedakanlah...

	Terjemahkanlah...

	Simpulkan...

	Bandingkan...

	Ubahlah...

	Berikanlah interpre-
tasi...
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Tingkatan Subtingkatan Kata-kata kunci per-
tanyaan

	Penerapan 
(application

	Gunakanlah...

	Tunjukkanlah...

	Buatlah...

	Demonstrasikan-
lah...

	Carilah hubungan...

	Tulislah contoh...

	Siapkanlah...

	Klasifikasikanlah...
Kognitif yang 
lebih tinggi

	Analisis 
(analysis)

	Analisislah...

	Kemukakan buk-
ti-bukti…

	Mengapa…

	Identifikasikan…

	Tunjukkanlah se-
babnya…

	Berilah alasan-ala-
san…
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Tingkatan Subtingkatan Kata-kata kunci per-
tanyaan

	Sintesis (syn-
thesis)

	Ramalkanlah…

	Bentuk…

	Ciptakanlah…

	Susunlah…

	Rancanglah...

	Tulislah…

	Bagaimana kita 
dapat memecah-
kan…

	Apa yang terjadi 
seaindainya…

	Bagaimana kita 
dapat memperbai-
ki…

	Kembangkan…
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Tingkatan Subtingkatan Kata-kata kunci per-
tanyaan

	Evaluasi 
(evaluation)

	Berilah pendapat…

	Alternatif mana 
yang lebih baik…

	Setujukah anda…

	Kritiklah…

	Berilah alasan…

	Nilailah…

	Bandingkan…

	Bedakanlah…

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat didefi-
nisikan sebagai pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa 
sehingga peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum 
atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk 
mengidentifikasi atau menemukan masalah),merumuskan 
masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 
mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, 
menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum 
atau prinsip yang “ditemukan”. 

Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran 
melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, 
mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan 
menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, 
bantuan guru diperlukan. Akan tetapi bantuan guru tersebut 
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harus semakin berkurang dengan semakin bertambah dewasanya 
siswa atau semakin tingginya kelas siswa. 

Pendekatan saintifik sangat relevan dengan tiga teori belajar 
yaitu teori Bruner, teori Piaget, dan teori Vygotsky. 

a.  Teori belajar Bruner

Teori belajar Bruner disebut juga teori belajar penemuan. 
Ada empat hal pokok berkaitan dengan teori belajar Bruner 
(dalam Carin & Sund, 1975). Pertama, individu hanya belajar 
dan mengembangkan pikirannya apabila ia menggunakan 
pikirannya. Kedua, dengan melakukan proses-proses kognitif 
dalam proses penemuan, siswa akan memperoleh sensasi dan 
kepuasan intelektual yang merupakan suatau penghargaan 
intrinsik. Ketiga, satu-satunya cara agar seseorang dapat 
mempelajari teknik-teknik dalam melakukan penemuan adalah 
ia memiliki kesempatan untuk melakukan penemuan. Keempat, 
dengan melakukan penemuan maka akan memperkuat retensi 
ingatan. Empat hal di atas adalah bersesuaian dengan proses 
kognitif yang diperlukan dalam pembelajaran menggunakan 
pendekatan saintifik.

b.  Teori belajar Piaget

Berdasarkan teori Piaget, belajar berkaitan dengan 
pembentukan dan perkembangan skema (jamak skemata). 
Skema adalah suatu struktur mental atau struktur kognitif 
yang dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dan 
mengkoordinasi lingkungan sekitarnya (Baldwin, 1967). 
Skema tidak pernah berhenti berubah, skemata seorang anak 
akan berkembang menjadi skemata orang dewasa. Proses yang 
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menyebabkan terjadinya perubahan skemata disebut dengan 
adaptasi. 

Proses terbentuknya adaptasi ini dapat dilakukan dengan 
dua cara yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan 
proses kognitif yang dengannya seseorang mengintegrasikan 
stimulus yang dapat berupa persepsi, konsep, hukum, prinsip 
ataupun pengalaman baru ke dalam skema yang sudah ada 
didalam pikirannya. Asimilasi terjadi jika ciri-ciri stimulus 
tersebut cocok dengan ciri-ciri skema yang telah ada. Apabila 
ciri-ciri stimulus tidak cocok dengan ciri-ciri skema yang telah 
ada maka seseorang akan melakukan akomodasi. 

Akomodasi dapat berupa pembentukan skema baru 
yang dapat cocok dengan ciri-ciri rangsangan yang ada atau 
memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan ciri-
ciri stimulus yang ada. Dalam pembelajaran diperlukan adanya 
penyeimbangan atau ekuilibrasi antara asimilasi dan akomodasi. 
Bila pada seseorang akomodasi lebih dominan dibandingkan 
asimilasi, maka ia akan memiliki skemata yang banyak tetapi 
kualitasnya cenderung rendah.

Sebaliknya, bila asimilasi lebih dominan dibandingkan 
akomodasi maka seseorang akan memiliki skemata yang 
tidak banyak tapi cenderung memiliki kualitas yang tinggi. 
Keseimbangan atau ekuilibrasi antara asimilasi dan akomodasi 
diperlukan untuk perkembangan intelek seseorang menuju ke 
tingkat yang lebih tinggi.

Piaget (dalam Carin & Sund, 1975) menyatakan bahwa 
pembelajaran yang bermakna tidak akan terjadi kecuali 
siswa dapat beraksi secara mental dalam bentuk asimilasi 
dan akomodasi terhadap informasi atau stimulus yang ada di 
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sekitarnya. Bila hal ini tidak terjadi maka guru dan siswa hanya 
akan terlibat dalam belajar semu (pseudo-learning) dan informasi 
yang dipelajari cenderung mudah terlupakan.

Proses-proses kognitif yang dibutuhkan dalam rangka 
mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip dalam skema 
sesorang melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan 
masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 
berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan yang 
terdapat dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik selalu 
melibatkan proses asimilasi dan akomodasi. Oleh karena itu, 
teori belajar Piaget sangat relevan dengan pendekatan saintifik.

c.  Teori belajar Vygotsky

Vygotsky menyatakan bahwa pembelajaran terjadi 
apabila peserta didik bekerja atau belajar menangani tugas-
tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas itu masih 
berada dalam jangkauan kemampuan atau tugas itu berada 
dalam zone of proximal development daerah terletak antara 
tingkat perkembangan anak saat ini yang didefinisikan sebagai 
kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang 
dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu (Nur dan 
Wikandari, 2000).

Teori Vygotsky dalam kegiatan pembelajaran juga dikenal 
apa yang dikatakan scaffolding (perancahan), dimana perancahan 
mengacu kepada bantuan yang diberikan teman sebaya atau 
orang dewasa yang lebih kompeten, yang berarti bahwa 
memberikan sejumlah besar dukungan kepada anak selama 
tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi 
bantuan dan memberikan kesempatan kepada anak itu untuk 
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mengambil tanggung jawab yang semakin besar segera setelah 
ia mampu melakukannya sendiri. (Nur, 1998).

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki 
karakteristik sebagai berikut:
a.  berpusat pada siswa.
b.  melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi 

konsep, hukum atau prinsip.
c. melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam 

merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan 
berpikir tingkat tinggi siswa.

d. dapat mengembangkan karakter siswa. 

C. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik

Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 
didasarkan pada keunggulan pendekatan tersebut. Beberapa 
tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah:
a. untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.
b. untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

suatu masalah secara sistematik.
c. terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa 

bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. 
d. diperolehnya hasil belajar yang tinggi.
e. untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, 

khususnya dalam menulis artikel ilmiah.
f. untuk mengembangkan karakter siswa.
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D. Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan 
saintifik

Beberapa prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik, 
yaitu: 
a. pembelajaran berpusat pada siswa
b. pembelajaran membentuk students’ self concept

c. pembelajaran terhindar dari verbalisme
d. pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan 
prinsip

e. pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan 
kemampuan berpikir siswa

f. pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan 
motivasi mengajar guru

g. memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih 
kemampuan dalam komunikasi

h. adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip 
yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya.

E. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan 
saintifik

Secara umum langkah-langkah pembelajaran dengan 
pendekatan saintifik adalah: 
a. melakukan pengamatan atas suatu fenomenon

b. mengajukan pertanyaan atau merumuskan masalah 
berkaitan dengan fenomenon yang diamati

c. menalar untuk mengajukan hipotesis



86 -    Model & Pendekatan Pembelajaran Inovatif (Teori dan Aplikasi)

d. merancang percobaan untuk mengumpulkan data

e. mengumpulkan data dengan berbagai teknik
f. menganalisis data untuk pengujian hipotesis

g. menarik kesimpulan tentang kebenaran hipotesis

h. mengkomunikasikan hasil yang telah diperoleh
i. memvalidasi kesimpulan yang telah ditarik untuk 

menghindari terjadinya kesalahan konsep.

Hasil yang diperoleh dari pembelajaran dengan pendekatan 
saintifik berupa konsep, hukum atau prinsip yang dikonstruk 
oleh siswa dengan bantuan guru. Perlu dipahami bahwa 
dalam kondisi tertentu, data yang diperlukan untuk menguji 
hipotesis tidak mungkin diperoleh secara langsung oleh siswa 
melalui percobaan yang mereka lakukan atau kalau dilakukan 
memerlukan waktu yang terlalu lama. 

Sebagai contoh adalah berkaitan dengan konsep kelarutan 
zat dalam pelarut tertentu. Dalam hal ini guru dapat memberikan 
data yang dibutuhkan untuk kemudian dianalisis oleh siswa. 
Dalam mengonstruk konsep, hukum atau prinsip, langkah-
langkah yang diberikan di atas tidak harus dilaksanakan semua. 
Sebagai contoh dalam menggolongkan sifat asam, basa atau 
netral suatu larutan langkah-langkah yang perlu dilakukan 
adalah merancang percobaan, mengumpulkan data, dan 
menyimpulkan. Dalam menemukan pengaruh temperatur 
terhadap energi kinetik molekul proses-proses kognitif yang 
perlu dilakukan adalah merancang percobaan, mengumpulkan 
data, dan menyimpulkan.
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F. Contoh-contoh kegiatan pembelajaran berdasarkan 
pendekatan saintifik

Kegiatan pembelajaran meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu 
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 
Kegiatan pendahuluan bertujuan untuk menciptakan suasana 
awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat 
mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sebagai contoh 
ketika memulai pembelajaran, guru menyapa anak dengan nada 
bersemangat dan gembira (mengucapkan salam), mengecek 
kehadiran para siswa dan menanyakan ketidakhadiran siswa 
apabila ada yang tidak hadir. 

Dalam pendekatan saintifik tujuan utama kegiatan 
pendahuluan adalah memantapkan pemahaman siswa terhadap 
konsep-konsep yang telah dikuasai yang berkaitan dengan 
materi pelajaran baru yang akan dipelajari oleh siswa. Dalam 
kegiatan ini guru harus mengupayakan agar siswa yang belum 
paham suatu konsep dapat memahami konsep tersebut, sedangkan 
siswa yang mengalami kesalahan konsep, kesalahan tersebut dapat 
dihilangkan. Pada kegiatan pendahuluan, disarankan guru 
menunjukkan fenomena atau kejadian “aneh” atau “ganjil” 
(discrepant event) yang dapat menggugah timbulnya pertanyaan 
pada diri siswa.

Kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam proses 
pembelajaran atau dalam proses penguasaan pengalaman belajar 
(learning experience) siswa. Kegiatan inti dalam pembelajaran 
adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan 
siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu 
tertentu. Kegiatan inti dalam pendekatan saintifik ditujukan 
untuk terkonstruksinya konsep, hukum atau prinsip oleh siswa 
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dengan bantuan dari guru melalaui langkah-langkah kegiatan 
yang diberikan di muka.

Kegiatan penutup ditujukan untuk dua hal pokok. 
Pertama, validasi terhadap konsep, hukum atau prinsip 
yang telah dikonstruk oleh siswa. Kedua, pengayaan materi 
pelajaran yang dikuasai siswa. Validasi dapat dilakukan dengan 
mengindentifikasi kebenaran konsep, hukum atau prinsip yang 
telah dikonstruk oleh siswa. Dalam hal ini seringkali guru 
meminta siswa untuk mengungkapkan konsep, hokum atau 
prinsip yang telah mereka konstruk. Dari sini dapat diketahui 
ada atau tidaknya kesalahan konsep. Bila terjadi kesalahan 
konsep maka guru dapat segera mengkoreksi kesalahan konsep 
tersebut. 

Pengayaan dapat dilakukan dengan memberikan tugas 
kepada siswa untuk membaca buku-buku pelajaran atau sumber 
informasi lainnya untuk memantapkan pemahaman materi yang 
telah dibelajarkan atau memahami materi lain yang berkaitan. 
Guru juga dapat meminta siswa untuk mengakses sumber-
sumber dari internet baik yang berupa animasi atau video 
berkaitan dengan materi yang telah dibelajarkan. Dalam hal ini 
seyogyanya guru memberikan situs-situs internet yang berkaitan 
dengan materi pelajaran yang telah dibelajarkan. Pengayaan 
dapat juga dilakukan dengan meminta siswa melakukan 
percobaan yang berkaitan dengan materi yang telah dibelajarkan 
yang aman untuk dikerjakan di rumah oleh siswa.

Contoh kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 
penutup diberikan di bawah ini.
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Contoh kegiatan pendahuluan:

1. Mengucapkan salam
2. Guru mengingatkan kembali tentang konsep-konsep 

yang telah dipelajari oleh siswa yang berhubungan dengan 
materi baru yang akan dibelajarkan. Sebagai contoh dalam 
mapel IPA, guru menanyakan konsep tentang larutan dan 
komponennya sebelum pembelajaran materi asam-basa. 
Untuk IPS, misalnya menggunakan apersepsi tentang 
bencana banjir yang kerap terjadi. Di mana, kapan, dan 
mengapa bisa terjadi, siapa yang sering menjadi korban, 
apa yang dilakukan oleh masyarakat korban banjir ketika 
menghadapi bencana tersebut. 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran.

Contoh Kegiatan Inti

1. Mengamati:
Dalam mapel IPA, guru meminta siswa untuk mengamati 
suatu fenomenon. Sebagai contoh dalam mapel IPA guru 
meminta siswa untuk mengamati sifat larutan yang diperoleh 
dari ekstrak buah belimbing atau tomat. Fenomenon yang 
diberikan dapat juga dalam bentuk video. Dalam mapel IPS 
contohnya adalah fenomena yang diamati adalah gambar-
gambar (foto-foto, slide) tentang hutan yang gundul, hujan 
deras, orang membuang sampah sembarangan, sungai 
meluap, banjir besar. slide, atau video klip seputar bencana 
banjir di suatu tempat.

2. Menanya:
Dalam mapel IPA, siswa mengajukan pertanyaan tentang 
suatu fenomenon. Sebagai contoh siswa mempertanyakan 
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“Mengapa larutan ekstrak buah belimbing atau tomat 
memiliki rasa manis dan asin”. Sebagai contoh di mapel 
IPS adalah “Apakah sebab dan akibat banjir bisa terjadi di 
ruang dan waktu yang sama atau berbeda?”

3. Menalar untuk mengajukan hipotesis:
Sebagai contoh, dalam mapel IPA siswa mengajukan 
pendapat bahwa rasa manis dan masam pada larutan 
enkstrak buah belimbing atau tomat disebabkan oleh 
adanya zat yang memiliki rasa manis dan zat yang memiliki 
rasa asam. Pendapat siswa ini merupakan suatu hipotesis. 
Contoh hipotesis dalam mapel IPS adalah Banjir (akibat) 
dan penggundulan hutan (sebab) bisa: a) Terjadi di tempat 
yang sama b) Terjadi di tempat berbeda.

4. Mengumpulkan data:
Dalam mapel IPA, siswa mengumpulkan data atau guru 
memberikan data tentang komponen-komponen yang 
terdapat dalam larutan ekstrak buah belimbing atau buah 
tomat. 

5. Menganalisis data:
Siswa menganalis data yang diberikan oleh guru. Analisis 
data dalam IPS, misalnya siswa diajak untuk membaca 
buku siswa halaman 2-6 tentang konsep ruang, waktu, 
konektivitas, dan interaksi sosial. Konsep-konsep ini 
dihubungkan dengan informasi atau data awal, pertanyaan 
dan hipotesis, serta data yang terkumpul.

6. Menarik kesimpulan
Dalam mapel IPA, siswa menarik kesimpulan berdasar 
hasil analisis yang mereka lakukan. Sebagai contoh siswa 
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menyimpulkan bahwa rasa manis pada larutan ekstrak 
buah belimbing atau buah tomat disebabkan oleh adanya 
gula, sedangkan rasa masam disebabkan oleh adanya 
asam. Contoh bentuk kesimpulan yang ditarik dalam IPS 
misalnya hujan di Bogor menyebabkan banjir di Jakarta 
menunjukkan adanya keterkaitan antarruang dan waktu.

7. Mengomunikasikan: 
Pada langkah ini, siswa dapat menyampaikan hasil kerjanya 
secara lisan maupun tertulis, misalnya melalui presentasi 
kelompok, diskusi, dan tanya jawab.

Contoh Kegiatan Penutup:

1.  Dalam mapel IPA, misalnya guru meminta siswa untuk 
mengungkapkan konsep, prinsip atau teori yang telah 
dikonstruk oleh siswa. 
Dalam mapel IPS, misalnya siswa diminta untuk 
menjelaskan contoh keterkaitan antarruang dan waktu, 
misalnya hubungan antar desa dan kota.

2. Dalam mapel IPA maupun mapel lain, guru dapat meminta 
siswa untuk meningkatkan pemahamannya tentang konsep, 
prinsip atau teori yang telah dipelajari dari buku-buku 
pelajaran yang relevan atau sumber informasi lainnya. 
Contoh dalam mapel IPA di atas juga dapat digunakan 
dalam mapel IPS.

3. Dalam mapel IPA, mapel IPS, dan mapel lain, guru dapat 
memberikan beberapa situs di internet yang berkaitan 
dengan konsep, prinsip atau teori yang telah dipelajari oleh 
siswa, kemudian guru meminta siswa untuk mengakses 
situs-situs tersebut.
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BAB IV

PENDEKATAN TEMATIK

Tujuan

Setelah membaca buku Strategi Belajar Mengajar pada 
bagian ini diharapkan pembaca dapat memahami:
1. Pengertian dari pendekatan tematik
2. Ciri khas pendekatan tematik
3. Tujuan Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik.
4. Karakteristik dan rambu-rambu pembelajaran tematik
5. Implementasi pembelajaran pendekatan tematik

A. Pengertian Pendekatan Tematik

Pendekatan pembelajaran tematik adalah pendekatan 
pembelajaran terpadu yang melibatkan beberapa mata pelajaran 
untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. 
Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, siswa 
akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui 
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pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep 
lain yang telah dipahaminya (Rusman, 2011).

Dalam pelaksanaannya, model tematik ini bertolak dari 
suatu tema yang dipilih dan dikembangkan oleh guru bersama 
siswa dengan memperhatikan keterkaitannya dengan isi mata 
pelajaran. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok 
yang menjadi pokok pembicaraan (Poerwadarminta,1993). 
Tujuan dari adanya tema ini bukan hanya untuk menguasai 
konsep-konsep dalam suatu mata pelajaran, akan tetapi juga 
keterkaitannya dengan konsep-konsep dari mata pelajaran 
lainnya. 

B. Ciri Khas Pembelajaran Tematik

Beberapa ciri khas dari pembelajaran tematik antara lain: 
1) Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan 

tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah 
dasar;

2) Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembela-
jaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa;

3) Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi 
siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama; 

4) Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa;
5) Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai 

dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam 
lingkungannya;

6) Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerja-
sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan 
orang lain.
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C. Tujuan Pembelajaran Tematik

 Pembelajaran tematik memiliki tujuan sebagai berikut:
1) Peserta didik mudah memusatkan perhatian pada suatu 

tema tertentu karena materi disajikan dalam konteks tema 
yang jelas;

2) Peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan 
mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata 
pelajaran dalam tema yang sama;

3) Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan 
berkesan;

4) Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik karena 
mengkaitkan berbagai mata pelajaran dengan pengalaman 
pribadi dalam situasi nyata yang diikat dalam tema tertentu;

5) Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang 
disajikan secara tematik dapat dipersiapkaan sekaligus dan 
diberikan dalam dua atau tiga pertemuan, waktu selebihnya 
dapat digunakan untuk kegiatan remedial, pemantapan, 
atau pengayaan. 

D. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Sebagai suatu pendekatan pembelajaran di sekolah dasar, 
pembelajaran tematik memiliki karakteristik-karakteristik 
sebagai berikut (Rusman, 2011): 
a) Berpusat pada siswa

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student 
centered), hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern 
yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar 
sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator 
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yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa 
untuk melakukan aktivitas belajar. 

b) Memberikan pengalaman langsung
Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman lang-
sung kepada siswa (direct experiences). Dengan penga laman 
langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata 
(konkrit) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih 
abstrak. 

c) Pemisahan matapelajaran tidak begitu 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.

d) Menyajikan konsep dari berbagai matapelajaran 
Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari 
berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. 
Dengan demikian, Siswa mampu memahami konsep-
konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk 
membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah 
yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

e) Bersifat fleksibel
Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana 
guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran 
dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya 
dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan dimana 
sekolah dan siswa berada.
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f ) Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan 
siswa
Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi 

yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya.Meng-
gu nakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan

E. Rambu-rambu Pembelajaran Tematik 

Rambu-rambu pembelajaran tematik adalah sebagai 
berikut:
1) Tidak semua mata pelajaran harus dipadukan;
2) Dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar 

lintas semester;
3) Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan, jangan 

dipak sakan untuk dipadukan. Kompetensi dasar yang tidak 
diinte grasikan dibelajarkan secara tersendiri;

4) Kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu 
harus tetap diajarkan baik melalui tema lain maupun disa-
jikan secara tersendiri;

5) Kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan 
membaca, menulis, dan berhitung serta penanaman nilai-
nilai moral;

6) Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik 
siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat.

F. Implementasi Pembelajaran Tematik

Alur atau langkah-langkah dalam mengembangkan rencana 
pelaksanaan pembelajaran tematik meliputi 7 tahap (Rusman, 
2011) yaitu;
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G. Menetapkan Mata Pelajaran yang akan dipadukan

Tahap ini sebaiknya dilakukan setelah membuat peta 
pemetaan kompetensi dasar secara menyeluruh pada semua 
mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dengan maksud supaya 
terjadi pemerataan keterpaduan dan pencapaiannya. 

H. Mempelajari Kompetensi Dasar dan Indikator dari mata 
pelajaran yang akan dipadukan. 

Pada tahap ini dilakukan pengkajian atas kompetensi dasar 
pada jenjang dan kelas yang sama dari beberapa mata pelajaran 
yang memungkinkan untuk diajarkan dengan menggunakan 
paying sebuah tema pemersatu. 

Contoh KD dan indikator yang akan dipadukan

Bahasa 
Indonesia

Matematika
Pengetahuan 
Alam

Kerajinan 
tangan dan 
kesenian

Mendengarkan
Bilangan cacah 
sampai dengan 
tiga

Makhluk hidup 
dan proses 
kehidupan

Rupa: gambar 
ekspresi

Berbicara
Pengukuran 
panjang, berat

Benda dan 
sifatnya

Gambar 
imajinatif

Membaca
Energy dan 
perubahannya

Objek 
imajinatif

Menulis 
Ritme (warna, 
garis)

Selanjutnya, tetapkan kompetensi dasar dan indikator dari 
setiap mata pelajaran yang dipadukan:
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Bahasa 
Indonesia

Matematika
Pengetahuan 

Alam

Kerajinan 
tangan dan 

kesenian

Mendeskripsikan 
binatang di 
sekitar (secara 
lisan)

Memahami 
konsep 
urutan 
bilangan 
cacah

Mendeskripsikan 
bagian-bagian 
yang tampak 
pada hewan di 
sekitar rumah 
dan sekolah

Menanggapi 
berbagai unsure 
rupa; bintik, 
garis, bidang, 
warna, dan 
bentuk

I. Memilih dan Menetapkan Tema/ Topik Pemersatu
a. Cara penentuan tema

Dalam menentukan tema dapat dilakukan dengan dua 
cara yakni: Cara pertama, mempelajari standar kompetensi dan 
kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata 
pelajaran, dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. 
Cara kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat 
keterpaduan, untuk menentukan tema tersebut, guru dapat 
bekerjasama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat 
dan kebutuhan anak.

b. Prinsip Penentuan tema
Dalam menetapkan tema perlu memperhatikan beberapa 

prinsip yaitu:
•	 Memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa;
•	 Dari yang termudah menuju yang sulit;
•	 Dari yang sederhana menuju yang kompleks;
•	 Dari yang konkret menuju ke yang abstrak;
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•	 Tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses 
berpikir pada diri siswa;

•	 Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan 
perkembangan siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan 
kemampuannya.
Ruang lingkup tema yang ditetapkan sebaiknya tidak 

terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Tema yang terlalu luas 
bias dijabarkan ke dalam anak tema yang lebih spesifik dan 
lebih konkret. Anak tema atau sub tema dapat dikembangkan 
lagi menjadi satu materi/ isi pembelajaran.

J. Membuat Matriks atau bagan hubungan Kompetensi Dasar 
dan Tema/Topik Pemersatu
Pada tahap ini dilakukan pemetaan keterhubungan kompe-

tensi dasar masing-masing mata pelajaran yang akan dipadukan 
dengan tema pemersatu. Pemetaan tersebut dapat dibuat dalam 
bentuk bagan dan atau matriks jaringan tema. 

Contoh:

 

 

 

 

 

 

 

Tema :
BINATANG 

MATEMATIKA
Memahami konsep urutan 

bilangan cacah 

BAHASA INDONESIA 
Mendeskripsikan binatang di 

sekitar 

PENGETAHUAN ALAM 
Mendeskripsikan bagian-bagian 

yang tampak pada hewandi 
sekitar rumah dan sekolah 

KERAJINAN TANGAN DAN 
KESENIAN 

Menanggapi berbagai unsur rupa: 
bintik, garis, bidang, warna, 

bentuk 

Bagan Keterhubungan Tema dalam Pembelajaran Tematik
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Dari bagan keterhubungan di atas, dapat diuraikan secara 
lebih lengkap;

Mata 
Pelajaran

Kompetensi 
Dasar

Indikator

Bahasa 
Indonesia

Mendeskripsikan 
binatang di sekitar

Menirukan gerak dan suara 
biantang tertentu
Menjelaskan cirri-ciri binatang 
secara rinci (nama, cirri khas, suara, 
habitatnya) dengan pilihan kata 
dan kalimat yang runtut
Membaca dan melengkapi teks 
pendek yang dilekngkapi gambar

Pengetahuan 
alam

Mendeskripsikan 
bagian-bagian 
yang tampak 
pada hewan di 
sekitar rumah dan 
sekolah

Membuat daftar bagian-bagian 
utama tubuh hewan (kucing, 
burung, ikan) dan kegunaannya 
dari hasil pengamatan
Menirukan berbagai suara hewan 
dan menamai bagian utama tubuh 
hewan
Menceritakan cara hewan bergerak 
berdasarkan pengamatan misalnya; 
menggunakan kaki, perut, sayap 
dan sirip

Matematika Memahami 
konsep urutan 
bilangan cacah

Menyebutkan banyaknya benda
Membaca dan menulis lambing 
bilangan dalam kata-kata dan 
angka
Menentukan bahwa kumpulan 
benda lebih banyak, lebih sedikit 
atau sama dengan
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Mata 
Pelajaran

Kompetensi 
Dasar

Indikator

Kerajinan 
tangan dan 
kesenian

Menanggapi 
berbagai unsure 
rupa: bintik, garis, 
bidang, warna, 
bentuk

Mengungkapkan perasaan 
ketertarikan terhadap objek yang 
diamati dari bergabagi unsure rupa 
dan perpaduannya

K. Penyusunan Silabus
Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-

tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. 
Komponen silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi 
dasar, indikator, pengalaman belajar, alat/sumber, dan penilaian.

L. Penyusunan Rencana Pembelajaran Tematik
Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran guru perlu 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pembe-
lajaran ini merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa 
yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Komponen 
rencana pembelajaran tematik meliputi:
a. Identitas mata pelajaran (nama mata pelajaran yang akan 

dipa dukan, kelas, semester, dan waktu/banyaknya jam 
pertemuan yang dialokasikan).

b. Kompetensi dasar dan indikator yang akan dilaksanakan.
c. Materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa 

dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator.
d. Strategi pembelajaran (kegiatan pembelajaran secara 

konkret yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi 
dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk 
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me nguasai kompetensi dasar dan indikator, kegiatan ini 
tertuang dalam kegiatan pembukaan, inti dan penutup).

e. Alat dan media yang digunakan untuk memperlancar 
pencapaian kompetensi dasar, serta sumber bahan yang 
digunakan dalam kegiatan pembelajaran tematik sesuai 
dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

f. Penilaian dan tindak lanjut (prosedur dan instrumen yang 
akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar peserta 
didik serta tindak lanjut hasil penilaian).

M. Pengelolaan Kelas
Pengelolaan kelas meliputi pengaturan tempat belajar, 

penga turan siswa, pemilihan bentuk kegiatan pembelajaran, 
pemi lihan media pembelajaran dan penilaian. 
CONTOH: PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI, 
KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR DENGAN 
TEMA UNTUK KELAS I
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BAB V

MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF

Tujuan

Setelah membaca buku Strategi Belajar Mengajar pada 
bagian ini diharapkan pembaca dapat memahami:
1. Pengertian dari Model Pembelajaran Kooperatif
2. Sintak dan kelebihan serta kekurangan dari model 

pembelajaran kooperatif.
3. Beberapa tipe dari Model Pembelajaran Kooperatif

A. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif

 Istilah “model” dimaknakan sebagai suatu obyek atau 
konsep yang digunakan untuk merepresentasikan sesuatu hal. 
Sesuatu yang nyata dan dikonversi untuk sebuah bentuk yang 
lebih konprehensif. Sedangkan, “pembelajaran” merupakan 
kegiatan guru dalam membelajarkan siswa atau menjadikan 
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siswa dalam kondisi belajar. Model pembelajaran merupakan 
rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek 
sebelum, sedang dan sesudah pembelajaran berlangsung serta 
segala fasilitas pendidikan yang terkait berupa kegiatan secara 
langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembelajaran.

Cooperative learning berakar dari tulisan filosofis Amerika 
John Dewey yang menekankan pentingnya sifat sosial dari 
proses belajar dan dari pemikiran Kurt Lewin tentang bekerja 
dalam dinamika kelompok. Jadi, cooperative lebihmenekankan 
pada hasil dari suatu kerja. Artzt dan Newman (Tritanto, 2009) 
menyatakan bahwa dalam belajar cooperative siswa belajar 
bersama sebagai suatu tim dalam menyelesaikan tugas-tugas 
kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Maka pembelajaran 
ini dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran yang 
didesain untuk membantu siswa agar dapat berinteraksi dan 
bekerjasama secara kolektif, melalui tugas-tugas terstruktur guna 
mencapai tujuan dari pembelajaran.

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran 
yang melibatkan sejumlah siswasebagai anggota kelompok kecil 
yang tingkat kemampuannya berbeda-beda.Model pembelajaran 
yang menggunakan sistem pengelompokkan/tim kecil, yaitu 
antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar 
belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku 
yang berbeda (heterogen). Sistem penilaian dilakukan terhadap 
kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan 
(reward), jika kelompok mampu menunjukkan prestasi yang 
dipersyaratkan. Dengan demikian, setiap anggota kelompok 
akan mempunyai ketergantungan yang positif (Sanjaya,2008).
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Pembelajaran kooperatif (Cooperative learning) adalah model 
pembelajaran yang menekankan pada saling ketergantungan 
positif antar individu siswa, adanya tanggung jawab 
perseorangan, tatap muka, komunikasi intensif antar siswa, 
dan evaluasi proses kelompok (Rohman, 2009). Sedangkan 
menurut Johnson mengemukakan dalam model pembelajaran 
kooperatif ada lima unsur yaitu: saling ketergantungan positif, 
tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi antar 
anggota, dan evaluasi proses kelompok (Lie, 2007).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli 
di atas, maka kesimpulannya bahwa model pembelajaran 
kooperatif adalah model pembelajaran yang menempatkan 
siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang anggotanya bersifat 
heterogen, yaitu terdiri dari siswa dengan prestasi tinggi, sedang, 
dan rendah, perempuan dan laki-laki dengan latar belakang 
etnik yang berbeda untuk saling membantu dan bekerja 
sama mempelajari materi pelajaran agar belajar terjadi secara 
maksimal.

Terdapat beberapa komponen yang membedakan 
pembelajaran yang menggunakan kelompok biasa dengan 
pembelajaran Cooperative Learning. Menurut Muslimin, dkk, 
(Widyantini, 2008) prinsip dasar dalam Cooperative Learning 
adalah sebagai berikut: 
1. Setiap anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab atas 

segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. 
2. Setiap anggota kelompoknya (siswa) harus mengetahui 

bahwa setiap anggota kelompok memiliki tujuan yang 
sama. 



112 -    Model & Pendekatan Pembelajaran Inovatif (Teori dan Aplikasi)

3. Setiap anggota kelompoknya (siswa) harus membagi 
tugas dan tanggung jawab yang sama diantara anggota 
kelompoknya. 

4. Setiap anggota kelompoknya (siswa) akan dievaluasi.
5. Setiap anggota kelompoknya (siswa) berbagi kepemimpinan 

dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama 
selama proses belajarnya.

6. Setiap anggota kelopoknya (siswa) akan diminta untuk 
mempertanggungjawabkan secara individual materi yang 
ditangani dalam kelompok. 

Terkait dengan model pembelajaran ini, menurut Jarolimek 
& Parker (Isjoni, 2009) terdapat beberapa keunggulan dan 
kelemahan dalam model cooperative learning yaitu sebagai 
berikut:

a) Keunggulan cooperative learning : 
1) saling ketergantungan yang positif, 
2) adanya kemampuan dalam merespon perbedaan 

individu 
3) siswa dilibatkan dalam perencanaandan pengelolaan 

kelas 
4) suasana yang rileks dan menyenangkan 
5) terjadinya hubungan yang hangat dan bersahabat antar 

siswa dan guru, dan 
6) memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan 

pengalaman emosi yang menyenangkan. 
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b) Kelemahan pembelajaran kooperatif yaitu: 
1) guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang 

dan membutuhkan banyak tenaga 
2) membutuhkan fasilitas, alat dan biaya yang memadai 
3) selama diskusi kelompok berlangsung, ada 

kecendrungan topik permasalahan meluas sehingga 
banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan 

4) saat diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang, 
sehingga mengakibatkan banyak siswa yang pasif. 

Pembelajaran kooperatif mempunyai karakter berbeda 
dengan pembelajaran tradisional. Karakter pembelajaran 
kooperatif yaitu (1) saling ketergantungan positif di antara 
anggota kelompok; (2) tanggung jawab individu maupun 
kelompok atas tugasnya memahami materi dengan saling 
memberikan dukungan dan bantuan demi keberhasilan 
kelompoknya; (3) adanya keterampilan interpersonal dan 
kelompok, seperti kepemimpinan, pengambilan keputusan, 
membangun kepercayaan, dan kemampuan berkomunikasi; 
(4) adanya diskusi antar anggota kelompok untuk mencapai 
tujuan bersama (Sanjaya, 2011; Lie, 2008; dan Tejada,2002). 
Menurut Nur (2011), ide utama pembelajaran kooperatif yaitu 
penghargaan tim, tanggung jawab individual, dan kesempatan 
yang sama untuk berhasil. Penelitian menunjukkan bahwa 
penghargaan tim dan tanggung jawab individual merupakan 
unsur penting untuk mencapai hasil belajar.

Sanjaya (2011), mendefinisikan model pembelajaran 
kelompok sebagai model kegiatan belajar yang dilakukan 
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oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 
dirumuskan. Terdapat empat unsur penting strategi pembelajaran 
kooperatif yakni memiliki (1) peserta dalam kelompok; (2) aturan 
kelompok; (3) upaya belajar setiap anggota kelompok; dan (4) 
tujuan yang harus dicapai. Roger dan Johnson dalam Suprijono 
(2009) dan Bennet dalam Isjoni (2011), bahwa terdapat lima 
unsur dasar yang dapat membedakan pembelajaran kooperatif 
dengan belajar atau kerja kelompok yaitu (1) ketegantungan 
positif; (2) tanggungjawab perseorangan mengenai materi 
pelajaran dalam kelompok; (3) interaksi promotif yang terjadi 
antar siswa tanpa adanya perantara; (4) komunikasi antar 
anggota secara luwes; dan (5) keterampilan bekerja sama dalam 
memecahkan masalah. 

Pembelajaran kooperatif terdiri dari berbagai tipe, di 
antaranya Pemberdayaan berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP), 
Think Pare Shar (TPS), Student Team-Achievement Divisions 
(STAD), Team Game Tournaments (TGT), Group Investigarion 
(GI), Numbered Heads Togather (NHT), Team-Assisted 
Individualization (TAI), Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC), Co-Op, Jigsaw, dan complex Instruction 
(Trianto, 2011; Nur, 2011; Lie, 2008; dan Slavin 2005). Menurut 
Lie (2008), semua model kooperatif memiliki karakter sama, 
perbedaannya hanya terletak pada sintaks pembelajarannya. 
Nur (2011) mengemukakan bahwa seluruh model pembelajaran 
kooperatif menerapkan penghargaan tim, tanggung jawab 
individual, dan kesempatan yang sama untuk berhasil, hanya 
cara pelaksanaanya berbeda.
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B. Berbagai Macam Tipe dalam Model Pembelajaran 
Kooperatif

1. Model Pembelajaran kooperatif Tipe PBMP

a. Deskripsi Strategi Pembelajaran PBMP (Pemberdayan 
Berpikir Melalui Pertanyaan)

Salah satu cara meningkatkan penalaran siswa adalah dengan 
pertanyaan (Habibah, 2008). Menurut Freeze dan Rudnitski 
(1995, dalam Habibah, 2008) pertanyaan adalah bunga api 
yang memacu proses berpikir siswa. Salah satu kegunaan 
terpenting dari pertanyaan adalah memacu kemampuan berpikir 
tingkat tinggi. Pertanyaan yang dikemas dengan baik dapat 
melatih siswa kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi. 
Terkait dengan upaya memberdayakan kemampuan berpikir 
siswa melalui pertanyaan, Corebima mengembangkan strategi 
pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir siswa. Strategi pemb selanjutnyalajaran tersebut dikenal 
dengan PBMP (Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan) 
atau TEQ (Thinking Empowerment Questioning) (Corebima, 
2005)

PBMP berupa lembar kerja siswa yang berisi jalinan 
pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan mengkonstruk pemaha-
man siswa. Pertanyaan yang tertulis pada lembar PBMP 
mampu mendorong siswa mengembangkan penalaran untuk 
memecahkan pertanyaan sebagai suatu permasalahan. Pertanyaan 
yang disampaikan merupakan pertanyaan yang berkaitan satu 
sama lain sehingga pola berpikir siswa pun menjadi terarah. 

PBMP adalah suatu pola pembelajaran yang dilaksanakan 
dengan tidak ada proses pembelajaran yang berlangsung secara 



116 -    Model & Pendekatan Pembelajaran Inovatif (Teori dan Aplikasi)

informatif atau ceramah, melainkan seluruhnya dilakukan 
melalui rangkaian atau jalinan pertanyaan yang telah dirancang 
secara tertulis dalam lembar-lembar PBMP (Corebima, 2000). 
Pada pembelajaran yang dilaksanakan dengan kegiatan praktikum 
sekalipun, pola pembelajaran itu tetap dipertahankan, meskipun 
di dalam lembar kegiatan praktikum dibutuhkan pula perintah-
perintah teknis. 

Pembelajaran dengan pola PBMP ternyata sejalan dengan 
gagasan pembelajaran sains dari Bunce (1996) dalam Corebima 
(2005c) terkait dengan teaching science the way students learn. Dalam 
penjelasannya, Bunce mengatakan bantulah mereka berpikir, 
bantulah mereka merumuskan pertanyaan, bantulah mereka 
mencari jawaban pertanyaan. Kata operatifnya adalah bantulah 
dan bukan buatkan atau ceritakan. Hal tersebut dikarenakan siswa 
harus menjadi partisipan pada pembelajarannya, dan bukan hanya 
sebagai penerima apa yang diajarkan guru. PBMP juga sejalan dengan 
premis yang menyatakan bahwa siswa dapat belajar lebih banyak jika 
kita tidak banyak mengajarkan mereka. Menurut Corebima (2000b), 
premis tersebut merupakan dasar teknik pembelajaran kooperatif 
(diberi nama pendekatan “minds-on”) yang dikembangkan 
oleh Schamel dan Ayres pada tahun 1992. Selain itu menurut 
Zubaidah (2001) fungsi guru hanya membantu mereka belajar. 
Disinilah tampak bahwa siswa dituntut mandiri dan mampu 
mengontrol proses belajarnya sendiri. Kemampuan seperti 
ini merupakan kemampuan metakognisi, dengan demikian 
PBMP dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan 
metakognisi.
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b. Langkah-Langkah Pengembangan LS PBMP

Struktur lembar siswa dengan pola PBMP dapat 
dikembangkan sendiri oleh setiap guru, sepanjang tetap 
memperhatikan dan mempertahankan karakter utama dari pola 
PBMP. Urutan proses pembuatan lembar siswa berpola PBMP 
meliputi 1) telaah silabus, 2) pengembangan materi, pendekatan, 
strategi, dan metode pembelajaran, 3) pengembangan lembar 
PBMP bagi siswa dalam pembelajaran (Corebima, 2000b).

Struktur lembar PBMP yang dirancang untuk kegiatan 
pembelajaran yang didukung kerja kelompok dan kerja 
demonstrative terdiri dari Pendahuluan, Sediakan, Lakukan, 
Ringkasan (Pikirkan). Evaluasi dan Arahan. Secara ringkas, 
kelima stuktur dari lembar PBMP dicantumkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Struktur Pelaksanaan Pembelajaran PBMP

Struktur Kegiatan
Sediakan Siswa selain menyediakan alat dan bahan sesuai 

dengan permintaan pada bagian Sediakan pada 
lembar PBMP. 

Lakukan Siswa melakukan kegiatan mulai dari pengamatan, 
mencatat hasil, dan juga melakukan kegiatan 
demonstratif atau melakukan tanya jawab seperti 
perintah-perintah yang ada pada lembar PBMP. 
Kemudian siswa mengerjakan pertanyaan pada 
bagian “Renungkan”. Renungkan merupakan 
perluasan pikiran terhadap data amatan.
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Struktur Kegiatan
Pikirkan Bagian pikirkan berisi kesimpulan dari konsep 

atau sub konsep. Kesimpulan itu didirikan atas 
dasar data hasil pengamatan maupun butir-butir 
pikiran pada bagian Renungkan.

Evaluasi Bagian ini berisi pertanyaan untuk mengevaluasi 
sejauh mana konsep atau subkonsep telah dikuasai 
oleh siswa.

Arahan Arahan ini berisi petunjuk yang meminta 
siswa untuk mencari jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan yang ada pada lembar PBMP.

(Sumber: Corebima, 2004:2’).

Pertanyaan pada lembar PBMP sebaiknya disusun sesuai 
dengan tingkatan yang rendah menuju ke tingkatan pertanyaan 
yang tinggi agar memperoleh hasil yang baik. Pola pertanyaan 
menurut revisi taksonomi Bloom 2001 terdiri atas enam tingkat 
perilaku kognitif yaitu ingatan, pengetahuan, penerapan, 
analisis, evaluasi dan mencipta (Anderson 2001).

Pada seluruh bagian lembar LS-PBMP, tidak ada 
penyampaian informasi berupa kalimat informatif seluruhnya 
berupa kalimat tanya dan kalimat perintah. Kalimat perintah 
antara lain digunakan pada bagian cara kerja ataupun bagian 
lain jika diperlukan.

Beberapa hal lain yang sangat penting untuk diperhatikan 
dalam membuat dan mengembangkan lembar PBMP bagi siswa 
dalam pembelajaran adalah:
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a. penggunaan gramatika bahasa Indonesia yang baik dan 
benar.

b. pertanyaan dapat diupayakan dimulai dari konsep besar ke 
yang kecil.

c. jalinan antar pertanyaan ditata secara logis.
d. pertanyaan tentang hal yang sama dapat diulang dan 

dirumuskan dari sudut pandang yang berbeda-beda.
e. satu konsep dan subkonsep dikaji sebanyak-banyaknya 

sesuai tingkat perkembangan.
f. pertanyaan yang saling terkait dikembangkan dan 

diutamakan dengan pengalaman dan kehidupan sehari-
hari.

g. pertanyaan di bagian awal tidak perlu harus langsung 
dijawab. Dalam hal ini jika misalnya pertanyaan no. 1 tidak 
dapat dijawab, maka dilanjutkan dengan upaya menjawab 
pertanyaan no. 2; dan jika pertanyaan no. 2 itu juga belum 
dapat dijawab, maka pertanyaan no. 3 akan coba dijawab 
dan seterusnya. Apabila pertanyaan no.5 berhasil dijawab, 
maka sebenarnya dalam waktu singkat pertanyaan no. 4. 3, 
2, dan 1 akan terjawab dengan sendirinya. Hal ini akan terjadi 
dengan lancar, jika jalinan antar pertanyaan ditata dengan 
baik dan logis, disamping memperhatikan konsistensi pola 
pertanyaan misalnya yang dimulai dari konsep besar ke yang 
kecil, serta beberapa hal teknis yang telah dikemukakan. Atas 
dasar beberapa karakter pertanyaan yang telah dikemukakan 
terlihat jelas bahwa pada pembelajaran yang menggunakan pola 
PBMP, kegiatan berpikir didorong secara maksimal. Melalui 
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upaya seperti ini yang dilakukan secara terus-menerus diyakini 
bahwa siswa akan terampil berpikir.

c. Keunggulan Penerapan Strategi PBMP

Menurut Maududi (2002) bahwa pola PBMP memiliki 
beberapa ciri yang merupakan keunggulannya. Keunggulan-
keunggulan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Sesuai dengan GBPP: Penggunaan lembar PBMP tetap 

mengacu pada GBPP yang berlaku, sehingga konsep yang 
hendak dibangun melalui lembar PBMP tetap sesuai 
dangan GBPP.

2. Menggunakan banyak metode: Pola pembelajaran PBMP 
ini menggunakan banyak metode yang disesuaikan dengan 
karakteristik materi, tujuan serta sumber belajar yang 
tersedia. Metode yang sering digunakan dalam PBMP ini 
adalah metode Tanya jawab, diskusi, belajar kooperatif dan 
eksperimen atau praktikum.

3. Penggunaan sumber belajar: Pembelajaran dengan pola 
PBMP ini terdapat di lingkungan sekitar siswa. Sumber 
belajar disesuaikan dengan masing-masing sekolah.

4. Kesiapan siswa dan guru: Lembar PBMP diberikan kepada 
siswa dalam l minggu sebelum materi dibahas, untuk 
memberikan kesempatan pada siswa mempersiapkan 
materi di rumah. Jika siswa mempelajari dan menjawabnya 
dirumah terlebih dahulu, maka siswa akan menjadi lebih 
siap pada waktu pemberajaran berlangsung. Kesiapan siswa 
inipun menjadi lebih terarah kepada materi yang akan 
dibahas ada pertemuan tersebut. Berdasarkan hal tersebut 
terlihat bahwa proses pembelajaran sains akan berlangsung 
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lebih berkualitas dan tugas guru menjadi tidak terlalu berat 
dalam mengertikan siswa tentang suatu konsep tertentu 
karena siswa telah mempelajarinya terlebih dahulu di 
rumah.

2. Pembelajaran Kooperatif TPS (Think Pair Share)

a. Deskripsi Pemberajaran Kooperatif TPS (Think Pair 
Share)

Zamroni (2001) menyatakan bahwa kemampuan guru perlu 
diimbangi dengan menggeser learning process dari yang bersifat 
individualistik ke arah cooperative learning yang menekankan 
kebersamaan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya menurut 
Corebima, dkk (2002) adalah semua model mengajar yang 
ditandai dengan adanya struktur tugas, struktur tujuan dan 
reward (penghargaan). Struktur tugas lebih mengacu pada 
seting cara pembelajaran dan jenis kegiatan yang dilakukan 
siswa di kelas. Pada pembelajaran kooperatif, terjadi saling 
ketergantungan antara siswa yang satu dengan siswa yang 
lain pada saat mereka mengerjakan tugasnya. Masing-masing 
siswa ikut andil menyumbangkan pencapaian tujuan daram 
pembelajaran. 

Slavin (2008) membedakan metode pembelajaran 
kooperatif dengan metode pembelajaran lainnya dengan 
mengemukakan enam ciri utama, yaitu 1) kelompok mempunyai 
tujuan 2) menekankan pada akuntabilitas individu 3) setiap anggota 
memiliki kesempatan yang sama 4) penekanan pada komptetisi 
kelompok, bukan kompetisi individu 5) spesialisasi tugas setiap 
anggota kelompok, dan 6) menjembatani adaptasi kebutuhan 
individu.
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TPS merupakan salah satu strategi dari kooperatif. Langkah-
langkah dalam pembelajaran kooperatif model TPS menurut 
Raymond, (2006), Arends (2008) dan Ledlow, (2001) adalah 
sebagai berikut.
a. Tahap pertama yaitu think (berpikir). Pada tahap ini guru 

memancing siswa untuk berpikir melalui pertanyaan-
pertanyaan atau observasi (pengamatan). Siswa berpikir 
sejenak tentang apa yang ditanyakan oleh guru.

b. Tahap kedua yaitu pair (berpasangan), pada tahap ini siswa 
berdiskusi mengenai jawaban pertanyaan guru pada tahap 
think secara bersama-sama dan memikirkan jawaban terbaik 
dari hasil diskusi. Pasangannya didapat dari teman sebangku 
atau siswa lain yang terdekat.

c. Tahap ketiga yaitu share (berbagi). Pada tahap share, siswa 
mempresentasikan jawabannya di depan kelas agar semua 
siswa mengetahuinya. Pada tahap ini guru mencatat respon 
siswa di papan tulis.

3. Model Pembelajaran PBMP dipadu TPS 

a. Sintaks Gabungan antara PBMP dipadu TPS

Salah satu kelebihan dari pembelajaran berpola PBMP 
ini adalah dapat diterapkan dengan menggunakan banyak 
metode. Salah satu metode yang dapat digaungkan dengan 
pola pembelajaran PBMP ini adalah TPS (Think pair Share). 
Menurut Yuliarini (2006), penggabungan pola PBMP dan TPS 
ini tampak dari hubungan antara lembar PBMP sendiri dengan 
langkah-langkah dalam TPS. Gambar 2.1 berikut ini adalah 
sintaks gabungan antara TPS (Think Pair Share) dengan PBMP.
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LS PBMP dibagi beberapa  hari  sebelum  pembelajaran,  disertai penugasan  
membaca sumber  dan membuat  ringkasan  hasil bacaan

Pelaksanaan  praktikum/ demonstrasi (jika ada) oleh kelompok  besar

Penugasan  siswa mengerjakan  secara  cepat seluruh LS PBMP secara individual 
(Think)

Penugasan  siswa melakukan diskusi berpasangan tentang hasil kerja Think 
(Pair)

Penugasan  siswa melakukan diskusi presentasi  tentang  hasil diskusi berpasangan 
terkait bagian-bagian  pada LS PBMP  (Share): Diskusi,  Tanya  jawab,  ."renungi" 
pikirkan dan asesmen 

Gambar 2. l. Sintaks gabungan TPS dan PBMP (Sumber: Corebima: 2007)

Berdasarkan Gamba. 2.1 dapat dijelaskan bahwa pembela-
jaran dengan sintaks PBMP dengan TPS menunjukkan bahwa 
siswa melakukan metakognisi, yaitu pertanyaan (dalam lembar 
PBMP) akan merangsang siswa berpikir untuk menemukan 
jawaban (Think), selanjutnya siswa akan mengecek ulang 
jawaban yang telah dipilihnya atas sebuah pertanyaan dengan 
bertanya dan berdiskusi dengan temannya (Pair dan Share) dan 
dengan bertanya kepada diri sendiri dan berinteraksi dengan 
temannya inilah siswa telah melakukan metakognisi.

b. Peran Pemberajaran PBMP dan TPS Terhadap Berpikir 
Kritis, dan Sikap Sosial Siswa

Kemampuan bernalar siswa seharusnya mengalami 
perkembangan seiring dengan bertambahnya usia. Menurut 
Piaget dalam Yuliarini (2006), perkembangan penalaran siswa 
terdiri atas empat tahap yaitu, tahap sensori-motor (0 - 2 tahun), 
tahap pra operasional (2 - 7 tahun), tahap kongkrif (7 - 11 
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tahun), dan tahap penalaran formal (l l tahun- dewasa). Apabila 
mengacu pada teori Piaget maka siswa SMP seharusnya telah 
berada pada tahap penalaran formal, sehingga mempunyai 
kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kenyataan di lapangan 
menunjukkan bahwa siswa SMP belum mempunyai kemampuan 
berpikir tingkat tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh Corebima 
dalam Yuliarini (2006) yang menyatakan bahwa siswa SLTP 
dan SMA tidak mampu berpikir tingkat tinggi (dinyatakan oleh 
55,56% guru sampel).

Masalah di atas merupakan hambatan bagi guru dalam 
pelaksanaan proses pembelajaran. Beberapa metode telah 
diimplementasikan agar siswa terlatih untuk mampu 
berpikir tingkat tinggi, salah satu diantaranya adalah dengan 
menerapkan PBMP dalam pembelajaran. PBMP adalah suatu 
pola pembelajaran yang dikembangkan dan dilaksanakan 
dengan menggunakan serangkaian pertanyaan-pertanyaan 
yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk tertoris. Pola 
PBMP diperkenalkan Corebima (2005c) bertujuan agar 
dapat memberdayakan daya pikir siswa. Beberapa penelitian 
berhasil membuktikan bahwa PBMP mampu membantu 
mengembangkan penalaran siswa. Sutikno (2000) dan Zubaidah 
(2001) telah membuktikan adanya peningkatan penalaran pada 
siswa dan mahasiswa dengan menggunakan pola PBMP.

Pembelajaran berpola PBMP mampu memberdayakan 
dan mengembangkan penalaran siswa dan telah disebutkan 
pada uraian sebelumnya adanya hubungan antara penalaran 
dan prestasi belajar termasuk kemampuan berpikir tingkat 
tinggi, sedangkan TPS mampu mengajak siswa untuk melatih 
mengungkapkan pendapat dan hal ini dapat mengasah 
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kemampuan berpikirnya. Penggabungan antara pola PBMP 
dan TPS diaharapkan mampu rnenjadi salah satu cara efektif 
untuk dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. 

4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team-
Achievement Divisions (STAD)

a. Pengertian Kooperatif STAD

Istilah cooperative learning menurut Lie (2008) sepadan 
dengan strategi kooperatif dalam bahasa Indonesia. 
Falsafah dasar strategi kooperatif adalah homo homini 
socius yaitu, falsafah yang memandang kerjasama antar 
manusia merupakan kebutuhan primer manusia. Tejada 
(2002) dan Slavin (2005) menyatakan, strategi kooperatif 
memfasilitasi siswa bekerja dalam kelompok heterogen 
dan saling membantu untuk menguasai materi pelajaran. 
Cherif (1993) menyatakan, strategi kooperatif adalah 
pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok 
kecil. Mereka bekerja sama untuk memecahkan masalah 
dan menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan bersama. 

Strategi kooperatif berbeda dengan strategi berbasis 
kelompok tradisional. Menurut Lie (2008) dan Tejada (2002), 
karakter strategi kooperatif yaitu, (1) saling ketergantungan 
positif antar anggota kelompok. Keberhasilan kelompok 
tergantung pada usaha setiap anggotanya, (2) tanggung 
jawab individu dan kelompok. Kelompok bertanggung jawab 
mencapai tujuan bersama, setiap individu bertanggung jawab 
atas pekerjaannya masing-masing, (3) interaksi yang baik. 
Anggota kelompok bekerja sama memahami materi dengan 
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saling memberikan dukungan dan bantuan, (4) keterampilan 
interpersonal dan kelompok. Strategi kooperatif mendorong 
pemberdayaan keterampilan sosial seperti, kepemimpinan, 
pengambilan keputusan, membangun kepercayaan, komunikasi, 
dan penanganan konflik, dan (5) anggota kelompok saling 
berdiskusi untuk mencapai tujuan bersama. 

Strategi kooperatif terdiri dari berbagai tipe. Tipe strategi 
kooperatif antara lain, Student Team-Achievement Divisions 
(STAD), Team-Game-Tournaments (TGT), Team-Assisted 
Individualization (TAI), Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC), Group Investigation (GI), CO-OP CO-OP, 
Jigsaw, dan Complex Instruction (Lie 2008; Slavin, 2005). Lie 
(2008) menyatakan, perbedaan tipe strategi kooperatif terletak 
pada perbedaan sintaksnya, namun karakter kooperatifnya tidak 
berbeda. 

Kooperatif Student Team-Achievement Divisions (STAD) 
merupakan strategi kooperatif paling sederhana (Lie 2008; 
Widyantini, dkk, 2008; Syamsudin dan Rai, 2007; Slavin, 
2005; Aryana, 2004). Kooperatif STAD lebih tepat digunakan 
oleh guru dan siswa yang baru mencoba strategi kooperatif 
(Widyantini, dkk, 2008). Sintaks kooperatif STAD paling 
sederhana dibandingkan sintaks strategi kooperatif lainnya. 
Tahap awal sebelum melaksanakan kooperatif STAD, guru 
terlebih dahulu membagi siswa dalam tim yang terdiri dari 
lima atau enam orang siswa yang berbeda jenis kelamin, latar 
belakang sosial, dan kemampuan akademiknya. Sintaks strategi 
kooperatif STAD diawali dengan guru menyampaikan pelajaran 
dan memastikan semua siswa bekerja dalam kelompok dan 
menguasai pelajaran, selanjutnya siswa mengerjakan kuis secara 
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individu. Sintaks strategi STAD diakhiri pemberian penghargaan 
kelompok (Lie, 2008; Samsudin dan Rai, 2007; Slavin, 2005). 

Menurut Slavin (2005), gagasan kooperatif STAD adalah 
memotivasi siswa saling mendukung dan membantu dalam 
menguasai materi pelajaran. Siswa dibiasakan saling mendukung 
teman satu timnya untuk melakukan yang terbaik serta 
menunjukkan norma belajar itu penting. Menurut Zakaria dan 
Ikhsan (2007), strategi kooperatif STAD didasarkan asumsi 
belajar akan bermakna, jika siswa aktif bekerja sama dan berbagi 
ide dengan siswa lainnya dalam memecahkan masalah.

b. Manfaat Model Pembelajaran Kooperatif Student Team-
Achievement Divisions (STAD) 

Manfaat kooperatif STAD dikuatkan oleh beberapa 
penelitian dan pendapat ahli. Fong (2007) menyatakan, lebih 
dari 500 penelitian menyimpulkan, strategi kooperatif dapat 
meningkatkan prestasi belajar dan keterampilan sosial siswa. 
Meta analisis terhadap 122 penelitian mulai tahun 1924-
1980 menunjukkan, strategi kooperatif dapat meningkatkan 
hasil belajar, keterampilan sosial, dan keterampilan berpikir 
dibandingkan pembelajaran kompetitif dan individu. Newman 
dan Thompson (1987) dalam (Amstrong, 1998) menyatakan, 
strategi kooperatif STAD dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa pada sekolah rendah. Slavin (2005) menyatakan, studi 
terhadap 29 penelitian menunjukkan, strategi kooperatif 
STAD berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. 
Cooper (1995) menyatakan, strategi kooperatif STAD dapat 
meningkatkan partisipasi siswa. 
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Strategi kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar 
siswa berkemampuan akademik atas dan bawah. Corebima 
(2010), Muhfaroyin (2009), Suratno (2009), Susilo, (2006), 
Lord (2001), Lawrence dan Harvey (1998), dan Ellis dan Fouts 
(1993) menyatakan, strategi kooperatif dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir dan kemampuan akademik siswa. Strategi 
kooperatif bermanfaat bagi siswa akademik bawah dan atas. 
Strategi kooperatif menuntut siswa saling membelajarkan 
satu sama lain. Siswa akademik atas berperan sebagai tutor 
bagi siswa akademik bawah. Tutorial sebaya terbukti efektif 
memberdayakan prestasi siswa, karena teman sebaya memiliki 
orientasi dan bahasa yang sama. Siswa akademik atas akan 
meningkat prestasi belajarnya, karena siswa akademik atas 
selama melakukan kegiatan tutorialnya berpotensi semakin 
mengasah pengetahuannya. 

Strategi kooperatif dapat membentuk sikap menerima 
perbedaan ras, agama, budaya, kelas sosial, dan kemampuan 
akademik (Scott, 2008). Dumas (2003) dan Lord (2001) 
menyatakan, strategi kooperatif tidak membeda-bedakan teman 
dalam bekerja sama. Strategi kooperatif dapat mengajarkan 
keterampilan kerja sama. Keterampilan kerjasama diperlukan 
dalam kehidupan masyarakat yang multi kultur (Slavin, 2005). 

c. Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif tipe Student 
Team-Achievement Divisions (STAD)

Menurut Slavin (2005), sintaks kooperatif STAD terdiri 
dari lima fase yaitu, (1) fase I presentasi kelas, (2) fase II kerja 
kelompok, (3) fase III kuis dan skor kemajuan kelompok, dan 
(4) fase IV penghargaan kelompok. Fase I presentasi kelas, guru 
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mempresentasikan materi pelajaran. Pengajaran yang digunakan 
berupa pengajaran langsung atau diskusi yang dipimpin oleh 
guru. Fase II kerja kelompok, siswa dibagi menjadi beberapa 
kelompok dengan anggota empat atau lima orang siswa. 
Pembagian kelompok mempertimbangkan keragaman siswa 
seperti, kemampuan akademik, jenis kelamin, etnis, agama, dan 
status sosial. Fungsi kelompok memastikan semua anggotanya 
benar-benar belajar. Setelah guru menyampaikan materi melalui 
ceramah atau diskusi, siswa berkumpul sesuai kelompoknya 
untuk mendiskusikan tugas yang diberikan oleh guru. Fase 
III kuis dan skor kemajuan kelompok, setelah satu atau dua 
periode pembelajaran, siswa diberikan kuis individu. Siswa 
dilarang saling membantu dalam mengerjakan kuis. Setiap 
anggota kelompok memberikan sumbangan poin terhadap 
keberhasilan kelompok berdasarkan hasil kuis individunya. Fase 
IV penghargaan kelompok, kelompok mendapatkan sertifikat 
atau penghargaan lainnya apabila skor rata-rata kelompok 
mencapai kriteria tertentu. Sintaks strategi kooperatif STAD 
terdapat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Sintaks Kooperatif STAD 

Tahap 
Pembelajaran

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa

Tahap I Presentasi 
kelas.

• Guru 
mempresentasikan 
materi pelajaran. 

• Siswa mengikuti 
presentasi guru. 
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Tahap 
Pembelajaran

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa

Tahap II Kerja 
kelompok. 

• Guru membagi 
kelompok 
heterogen. 
Siswa diminta 
mendiskusikan 
masalah yang 
diberikan guru, 
membandingkan 
jawaban dengan 
kelompok lain.

• Siswa 
mendiskusikan 
masalah yang 
diberikan guru, 
membandingkan 
jawaban dengan 
kelompok lain.

Tahap III Tes/
Kuis. 

• Guru memberikan 
tes individual.

• Siswa 
mengerjakan tes 
individual. 

Tahap IV 
Penghargaan 
kelompok. 

• Guru memberikan 
penghargaan 
kelompok. 

• Kelompok 
mendapat 
penghargaan. 

(Sumber: Slavin, 2005: 143) 

d. Peran Kooperatif STAD terhadap Kemampuan Berpikir 
Kritis dan Penguasaan Konsep. 

Kooperatif STAD berpotensi memberdayakan kemampuan 
berpikir tingkat tinggi dan metakognisi siswa. Sintaks kooperatif 
STAD memfasilitasi siswa belajar saling membantu, berdiskusi, 
dan berargumentasi untuk memecahkan permasalahan bersama. 
Kegiatan diskusi dan saling berargumentasi akan memunculkan 
perluasan dan konflik kognitif pada siswa, akibatnya siswa 
terbiasa berpikir tingkat tinggi dan metakognisi (Lie, 2008; 
Slavin, 2005). Pendapat ini dikuatkan oleh penelitian 
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Muhfahroyin (2009) dan Jufri (2008) yang menunjukkan, 
kooperatif STAD dapat memberdayakan kemampuan akademik 
dan berpikir kritis siswa. 

Kooperatif STAD berpotensi memberdayakan kemampuan 
metakognisi siswa. Kooperatif STAD menuntut siswa bekerja 
sama dan bertanggungjawab terhadap teman satu kelompoknya 
agar mereka saling membelajarkan (Zakaria dan Ikhsan, 
2007). Menurut Slavin (2005), strategi kooperatif dapat 
mengembangkan hubungan antar kelompok, penerimaan 
terhadap teman sekelas yang lemah dalam bidang akademik, 
dan meningkatkan harga diri siswa, sehingga mendorong 
tumbuhnya kesadaran saling membelajarkan antar siswa. 
Menurut Hulten dan DeVries (1975) dalam (Slavin, 2005), 
pemberian penghargaan kelompok membuat siswa sadar diri 
atas tanggung jawab pribadinya, setiap anggota kelompok sadar 
bahwa teman sekelompoknya menginginkan mereka belajar dan 
saling membelajarkan. 

Pembelajaran kooperatif mampu memberdayakan 
keterampilan proses sains. Penelitian oleh Mei (2007) 
menyatakan, pembelajaran kooperatif STAD dalam kerja 
laboratorium membantu meningkatkan keterampilan proses 
sains siswa dibandingkan menggunakan kerja laboratorium 
dalam kelompok konvensional. Muhfahroyin (2009) dan 
Kartika (2007) menyatakan, strategi kooperatif STAD dapat 
meningkatkan keterampilan proses dibandingkan strategi 
konvensional.
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5. Model Pembelajaran Kooperatif STAD dipadu TPS

Sintaks kooperatif STAD diapadu TPS ini dikembangkan 
oleh penulis dimana pada perpaduan sintaks ini terdiri dari 
empat tahapa diantaranya yaitu, (1) tahap I persentase kelas, 
(2) tahap II kerja kelompok, (3) pengulangan, dan (4) kuis 
dan skor kemajuan kelompok dan penghargaan kelompok. 
Tahap I persentase kelas, guru mempersentasikan materi 
pelajaran dengan menggunkan ceramah. Pengajaran yang 
dilakukan merupakan pengajaran langsung atau diskusi yang 
dipmpin oleh guru. Tahap II kerja kelompok, pada tahap ini 
awalnya siswa mengerjakan LKS yang diberikan oleh guru 
secara sendiri-sendiri setelah itu dilanjutkan dengan diskusi 
dengan teman sebangkunya mengenai hal-hal yang belum 
diapahami pada Think dan dilanjutkan lagi dengan diskusi 
pada kelompok besar yang beranggotakan empat sampai enam 
orang. Tahap III pengulangan, pada tahap ini siswa dalam 
kelompok besarnya dapat melakukan persentase didepan kelas 
dimana pada kelompok lain bisa memberikan tanggapan berupa 
pertanyaan, sanggahan atau masukan setelah itu dilanjutkan 
dengan penarikan kesimpulan oleh siswa dibantu guru 
mengenai materi yang telah didiskusikan. Tahap IV Tes/Kuis 
dan penghargaan kelompok, pada tahap ini setelah satu atau 
dua periode pembelajaran, siswa diberikan kuis individu. Siswa 
dilarang saling membantu dalam mengerjakan kuis. Sintaks 
koopertif STAD dipadu TPS terdapat pada Tabel 2.4.
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Tabel 2.4 Sintaks Pembelajaran Kooperatif STAD dipadu TPS 
Tahap 

pembelajaran
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa

Tahap I : 
Persentasi 
kelas

•	 Guru membentuk 
kelompok kooperatif 
(4-6 siswa) heterogen.

•	 Guru menyajikan 
materi pelajaran dengan 
ceramah.

•	 Siawa membentuk 
kelompok kooperatif 
(4-6 siswa) heterogen.

•	 Siswa mendengar 
pelajaran yang 
disajikan oleh guru.

Tahap 
II: Kerja 
kelompok

•	 Guru membagi LKS 
pada siswa untuk 
dikerjakan sendiri.

•	 Guru meminta siswa 
berpasangan untuk 
mendiskusikan LKS 
yang telah dilakukan 
pada tahap Think.

•	 Guru meminta siswa 
mengerjakan LKS dalam 
kelompok besar (4-6) 
orang.

•	 Siswa mengerjakan 
LKS secara sendiri.

•	 Siswa berpasangan 
mendiskusikan LKS 
yang telah dilakukan 
pada tahap Think.

•	 siswa mengerjakan 
LKS dalam kelompok 
besar.

Tahap III: 
Pengulangan

•	 Guru meminta 
kelompok untuk 
mempersentasikan hasil 
diskusinya didepan 
kelas.

•	 Guru meminta 
siswa untuk menarik 
kesimpulan dari hasil 
diskusi

•	 Siswa 
mempersentasikan 
hasil diskusinya 
didepan kelas.

•	 Siswa menarik 
kesimpulan dari hasil 
diskusi
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Tahap IV 
: Tes/kuis 
individu dan 
penghargaan 
kelompok

•	 Guru mengadakan Tes/
kuis individual.

•	 Guru memberikan 
penghargaan pada 
kelompok yang 
mencapai skor tertinggi.

•	 Siswa mengerjakan 
tes secara individual.

•	 Kelompok siswa 
yang mencapai 
skor tertinggi 
mendapatkan 
penghargaan.

Setiap anggota kelompok memberikan sumbangan poin 
terhadap keberhasilan kelompok berdasarkan hasil kuis 
individunya, dan setelah itu penghargaan kelompok, kelompok 
yang mendapatkan penghargaan apabila skor rata-rata kelompok 
mencapai kriteria tertentu. 

6. TGT (Teams Games Tournamen)
Kelebihan pembelajaran Kooperatif TGT antara lain 

pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran ini menantang 
dan menyenangkan, proses pembelajaran lebih rileks, serta dapat 
meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa (Chotimah, 
2009). Joyce (2000) menambahkan pembelajaran kooperatif 
TGT merupakan salah satu model pembelajaran yang efektif 
untuk meningkatkan kemampuan berpikir, siswa memiliki 
tanggung jawab dalam kelompoknya dan terhadap dirinya 
sendiri dalam mempelajari materi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 
pembelajan kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar, sikap 
tolong menolong dan perilaku sosial. Kemampuan berpikir 
kritis dapat dikembangkan jika siswa dilatih mengemukakan 
pendapat atau gagasan melalui kerja kelompok kooperatif. 
 Langkah-langkah atau sintkas TGT dan kegiatan guru pada 
saat pembelajaran ditunjukkan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Sintaks TeamGames Tournament (TGT) (Trianto, 2007)

Langkah Pokok (Fase) Kegiatan Guru

Fase 1
Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi siswa

Menyampaikan semua 
tujuan pelajaran yang ingin 
dicapai pada pelajaran 
tersebut dan memotivasi 
siswa belajar

Fase 2 
Menyajikan atau 
menyampaikan informasi

Menyajikan atau presentasi 
informasi akademik kepada 
siswa melalui demonstrasi, 
secara verbal atau lewat 
bacaan (teks)

Fase 3
Mengorganisasikan siswa 
dalam kelompok-kelompok 
belajar

Menjelaskan kepada 
siswa bagaimana caranya 
membentuk kelompok 
belajar dan membantu 
setiap kelompok agar 
melakukan transisi secara 
efisien

Fase 4
Membimbing kelompok 
bekerja dan belajar

Membimbing kelompok-
kelompok belajar pada saat 
mereka mengerjakan tugas 
mereka

Fase 5
Memberikan rekognisi

Mencari cara-cara untuk 
menghargai baik upaya 
maupun hasil belajar 
individu dan kelompok
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7. GI (Group Investigation)

Pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok meru-
pakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Secara 
substansial, hal yang ditawarkan dalam model ini adalah suatu 
bentuk proses belajar mengajar dengan melibatkan siswa sejak 
awal pembelajaran dengan pemberian masalah, menjawab 
permasalahan melalui investigasi, memaparkan hasil investigasi 
dan penilaian pada akhir pembelajaran. Pembelajaran ini 
menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam 
berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok 
terdapat tiga konsep utama, yaitu: penelitian, pengetahuan, dan 
dinamika kelompok (Winaputra, 2001). Penelitian merupakan 
proses dinamika siswa memberikan respon terhadap masalah 
dan memecahkan masalah tersebut. Pengetahuan merupakan 
pengalaman belajar yang diperoleh siswa baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Sedangkan dinamika kelompok 
menunjukkan suasana yang menggambarkan sekelompok 
siswa saling berinteraksi yang melibatkan berbagai ide dan 
pendapat serta saling bertukar pengalaman melaui proses saling 
berargumentasi.

Penerapan pembelajaran kooperatif investigasi kelompok 
terdiri atas enam tahap atau fase yang bertindak sebagai petunjuk 
bagi guru dalam mengatur proses pembelajaran (Sharan dalam 
Tan, 2006), yaitu:
1. Tahap 1: Guru menyajikan berbagai masalah kepada seluruh 

siswa. Masalah biasanya disesuaikan dengan kurikulum. 
Pemberian masalah yang akan diselidiki dapat didukung 
dengan tampilan bahan ajar misalnya gambar, demonstrasi, 
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video, dan surat kabar dengan tujuan untuk mem bangun 
rasa ingin tahu dan ketertarikan siswa. Guru kemudian 
mengajukan pertanyaan dalam bentuk berbagai perma-
salahan. Semua pertanyaan tersebut kemudian dikate-
gorikan menjadi beberapa topik untuk dapat diselidiki oleh 
kelompok secara terpisah. 

2. Tahap 2: Kelompok merencanakan investigasi. Dalam 
kelompok, masing-masing siswa terlibat dalam perencanaan 
penyelidikan secara kooperatif. Dari daftar pertanyaan, 
mereka memilih pertanyaan yang disesuaikan dengan topik 
dan menambahkan beberapa pertanyaan untuk melakukan 
investigasi. Siswa menentukan bahan-bahan yang mereka 
perlukan, menentukan setting pelaksanaan investigasi, dan 
langkah-langkah investigasi termasuk hasil pengamatan 
yang akan diperoleh. Mereka juga merencanakan alokasi 
waktu untuk bekerja.

3. Tahap 3: Kelompok melakukan investigasi. Siswa selan-
jutnya menerapkan apa yang telah mereka rencanakan. 
Mereka mencari informasi dari berbagai sumber, mengor-
ganisir temuan dan mencatat data hasil penyelidikan. 
Mereka melaporkan temuan mereka kepada teman sekelom-
poknya. Kemudian mereka berdiskusi, menganalisis, 
mener jemahkan dan mengintegrasikan temuan mereka 
untuk mempersiapkan sebuah hasil yang mencerminkan 
usaha setiap siswa. 

4. Tahap 4: Kelompok merencanakan presentasi. Kelompok 
meren  canakan bagaimana melakukan presentasi di 
depan kelas. Kelompok menentukan temuan mereka 
dan bagai mana cara terbaik menyajikan temuan mereka. 
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Penekanannya pada penyajian ide utama dan kesimpulan 
hasil penyelidikan mereka. 

5. Tahap 5: Kelompok membuat dan melakukan presentasi. 
Setiap kelompok mempersembahkan satu aspek masalah 
umum yang telah mereka selidiki. Setiap kelompok mempe-
lajari topik masalah yang berbeda dari kelompok lain.

6. Tahap 6: Penilaian. Siswa dan guru menilai setiap kontribusi 
kelompok selama presentasi. Evaluasi mengambil beberapa 
pertimbangan sebagai berikut: a) produk akhir kelompok; 
b) pengetahuan siswa yang diperoleh selama investigasi; c) 
seberapa baik proses penyelidikan dilakukan oleh kelompok; 
dan d) pengalaman individu selama proses investigasi. 

8. NHT (Numbered Heads Togather)

NHT merupakan suatu model pembelajaran yang dikem-
bang kan oleh Spencer Kagan. Model pembelajaran ini dimak-
sudkan untuk melibatkan banyak siswa dalam menelaah materi 
yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman 
mereka terhadap isi pelajaran tersebut (Ibrahim, 2005). Arends 
(2008) mengungkapkan empat langkah dalam pembelajaran 
kooperatif tipe NHT, yaitu:
1. Langkah 1: Numbering. Guru membagi siswa dalam 

beberapa tim beranggotakan tiga sampai lima orang dan 
memberi nomor sehingga setiap siswa pada masing-masing 
tim memiliki nomor 1 sampai 5

2. Langkah 2: Quetioning. Guru memberikan tugas atau 
pertanyaan kepada siswa untuk dipecahkan, tugas atau 
pertanyaan dapat bervariasi.
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3. Langkah 3: Heads Togethers : siswa menyatukan pendapat 
atau solusi untuk menemukan jawaban dan memastikan 
bahwa semua anggota kelompok mengetahui jawabannya.

4. Langkah 4: Answering: guru memanggil sebuah nomor siswa 
dari masing-masing kelompok yang memiliki nomor itu 
mengajukan tangan dan melaporkan jawaban dari tugas 
yang telah diberikan. 

Slavin (2008) mengungkapkan setiap siswa dalam suatu 
kelompok mempunyai nomor dan mengetahui hanya ada siswa 
yang akan dipanggil mewakili kelompoknya tetapi tidak diberi 
tahu siapa yang akan mewakili kelompok tersebut. Hal ini 
mengakibatkan keterlibatan total dari semua siswa. Metoda 
ini cocok untuk menambahkan tanggung jawab dalam kerja 
kelompok. Maheady (2006) menyatakan NHT merupakan 
salah satu strategi pembelajaran yang dirancang untuk secara 
aktif melibatkan siswa selama pelajaran yang berpengaruh pada 
kinerja akademis mereka. NHT melibatkan kelompok kecil 
dalam menanggapi setiap pertanyaaan atau tugas guru sampai 
diperoleh jawaban terbaik.

9. Model Pembelajaran Kooperatif Snowballing

Model pembelajaran Snowballing adalah model belajar 
dalam kelompok yang digunakan agar didapatkan jawaban 
yang diperoleh melalui proses berpikir tingkat tinggi. Model 
Snowballing adalah strategi yang memiliki sintaks, tiap anggota 
kelas saling berpasangan, lalu pasangan satu bergabung dengan 
pasangan lain untuk menjadi kelompok beranggotakan 4 orang. 
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Strategi ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang 
dihasilkan dari diskusi siswa secara bertingkat. Dimulai dari 
kelompok kecil kemudian dilanjutkan dengan kelompok 
yang lebih besar sehingga pada akhirnya akan memunculkan 
dua atau tiga jawaban yang telah disepakati oleh siswa secara 
berkelompok. Strategi ini akan berjalan dengan baik jika materi 
yang dipelajari menuntut pemikiran yang mendalam atau 
yang menuntut siswa untuk berpikir analisis bahkan mungkin 
sintesis. Materi-materi yang bersifat faktual, yang jawabannya 
sudah ada di dalam buku teks mungkin tidak tpat diajarkan 
dengan strategi ini. 

Menurut Zaini (2004) model Snowballing ini digunakan 
untuk mendapatkan jawaban yang dihasilkan dan didiskusikan 
siswa secara singkat. Pembentukan kelompok dimulai dari 
kelompok kecil membentuk 2 orang lalu pasangan bergabung 
dengan pasangan lain untuk menjadi kelompok-kelompok yang 
lebih besar sehingga pada akhirnya akan memunculkan dua atau 
tiga jawaban yang telah disepakati oleh siswa secara berkelompok 
beranggotakan 4 orang dengan cara yang sama akhirnya satu 
kelompok dapat terdiri dari 8 orang. Keunggulan dari strategi 
kooperatif Snowballing ini adalah memberi jalan siswa untuk 
berpikir analisis atau bahkan sintesis. Adapun langkah-langkah 
yang perlu ditempuh untuk menerapkan metode ini adalah:1) 
guru menyampaikan topik materi yang akan diajarkan; 2) guru 
meminta siswa untuk menjawab tugas seperti LKS, soal-soal 
atau permasalahan dari guru secara berpasangan (dua orang), 
3) setelah siswa yang bekerja berpasangan tadi mendapatkan 
jawaban, pasangan tadi digabungkan dengan pasangan di 
sampingnya sehingga terbentuk kelompok yang beranggotakan 



Model & Pendekatan Pembelajaran Inovatif (Teori dan Aplikasi)    - 141

4 orang, 4) kelompok yang berempat ini mengerjakan tugas 
yang sama seperti dalam kelompok dua orang (tugas ini dapat 
dilakukan dengan membandingkan jawaban kelompok dua 
orang dengan kelompok yang lain) dan perlu ditegaskan bahwa 
jawaban kedua kelompok harus disepakati oleh semua anggota 
kelompok baru, 5) setelah kelompok berempat ini selesai 
mengerjakan tugas, setiap kelompok berempat digabungkan 
dengan satu kelompok yang lain, sehingga terbentuk kelompok 
yang baru yang anggotanya 8 orang, 6) kelompok baru ini 
mengerjakan tugas yang sama seperti pada langkah ke 4 di atas 
pembentukan kelompok beranggotakan 8 orang disesuaikan 
dengan jumlah siswa atau waktu yang tersedia, 7) masing-masing 
kelompok diminta menyampaikan hasil jawaban tugas yang 
telah diselesaikan kepada kelas, 8) guru akan membandingkan 
jawaban dari masing-masing kelompok kemudian memberikan 
ulasan-ulasan dan penjelasan-penjelasan secukupnya dari 
jawaban siswa (Zaini ,2004).

10. Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Jigsaw

Jigsaw dikembangkan dan diuji oleh Elliot Aronson dan 
rekan-rekan sejawatnya (Aronson & Patnoe, 1997 dalam Arends, 
2008). Model pembelajaran Jigsaw merupakan salah satu 
tipe pembelajaran kooperatif yang menggabungkan kegiatan 
membaca, menulis, mendengarkan dan berbicara dalam suasana 
kerja sama dan gotong royong untuk mengolah informasi dan 
meningkatkan keterampilan komunikasi (Lie, 2002). Pada 
model pembelajaran Jigsaw peserta didik dikelompokkan 
menjadi dua jenis yaitu kelompok asal dan kelompok ahli 
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(Trianto, 2009). Peserta didik tidak hanya mempelajari materi 
yang diberikan, tetapi peserta didik juga harus siap memberikan 
dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya. 
Dengan demikian, peserta didik saling tergantung satu dengan 
yang lain dan harus bekerjasama secara kooperatif untuk 
mempelajari materi yang ditugaskan. 

Dalam model pembelajaran Jigsaw (model tim ahli), setiap 
anggota kelompok mempunyai tugas dan peran yang sama 
dengan materi berbeda (masih dalam satu bab) namun bobotnya 
relatif sama. Tidak ada anggota kelompok yang tidak mendapat 
bagian tugas. Bentuk adaptasi Jigsaw yang lebih praktis dan 
mudah adalah Jigsaw II (Slavin, 2010). Dalam Jigsaw II, para 
peserta didik bekerja dalam tim yang heterogen. Para peserta 
didik tersebut diberikan tugas untuk membaca beberapa 
bab atau unit, dan diberikan “lembar ahli’ yang terdiri atas 
topik-topik yang berbeda yang harus menjadi fokus perhatian 
masing-masing anggota tim saat mereka membaca. Kemudian 
membentuk kelompok ahli, setelah mereka menyelesaikan 
tugasnya dalam kelompok ahli, masing-masing anggota kembali 
ke kelompok asalnya.

Menurut Trianto (2009), ada perbedaan mendasar antara 
pembelajaran Jigsaw I dengan Jigsaw II. Pada Jigsaw I awalnya 
peserta didik hanya belajar konsep tertentu yang akan menjadi 
spesialisasinya sementara konsep-konsep yang lain didapatkan 
melalui diskusi dengan teman sekelompoknya. Pada Jigsaw 
II setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar secara 
keseluruhan konsep sebelum ia belajar spesialisasinya untuk 
menjadi expert. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran 
menyeluruh dari konsep yang akan diajarkan.
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b. Ciri-ciri dan Sintaks Pembelajaran Kooperatif Jigsaw

Sintaks atau langkah-langkah pembelajaran kooperatif 
Jigsaw I dan Jigsaw II pada dasarnya sama. Berikut diberikan 
secara singkat langkah-langkah pembelajaran Jigsaw menurut 
Trianto (2009) yaitu: (1) peserta didik dibagi atas beberapa 
kelompok (misalnya tiap kelompok anggotanya 4 – 6), (2) 
materi pelajaran dibagikan kepada peserta didik dalam bentuk 
teks yang telah dibagi-bagi menjadi beberapa sub bab, (3) 
setiap anggota kelompok membaca sub bab yang ditugaskan 
dan bertanggung jawab untuk mempelajarinya, (4) anggota 
dari kelompok lain yang telah mempelajari subbab yang 
sama bertemu dalam kelompok-kelompok ahli untuk saling 
berdiskusi, (5) setiap anggota kelompok ahli setelah kembali 
ke kelompok asalnya bertugas mengajar teman-temannya, dan 
(6) pada pertemuan dan diskusi kelompok asal peserta didik 
dikenai tagihan berupa kuis. Sintaks pembelajaran kooperatif 
Jigsaw ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Sintaks Strategi Pembelajaran Kooperatif Jigsaw
Fase Tingkah Laku Peserta Didik

Fase-1
Menyampaikan 
tujuan dan 
memotivasi peserta 
didik

Pendidik menyampaikan tujuan 
pembelajaran (atau indikator hasil 
belajar), pendidik memotivasi 
peserta didik, pendidik mengkaitkan 
pelajaran sekarang dengan yang 
terdahulu

Fase-2
Menyajikan informasi

Pendidik menyajikan informasi 
kepada peserta didik dengan jalan 
demonstrasi atau lewat bacaan.
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Fase Tingkah Laku Peserta Didik

Fase-3
Mengorganisasikan 
peserta didik ke 
dalam kelompok-
kelompok belajar

Pendidik menjelaskan kepada peserta 
didik cara membentuk kelompok 
, pendidik mengorganisasikan 
peserta didik ke dalam kelompok–
kelompok belajar (Setiap kelompok 
beranggotakan 4-6 orang, heterogen, 
dan setiap anggota diberi tanggung 
jawab untuk mempelajari bagian 
tertentu bahan yang diberikan untuk 
menjadi ahli pada masing-masing 
bagian tertentu).

Fase-4
Membimbing 
kelompok bekerja 
dan belajar

Pendidik membimbing kelompok-
kelompok belajar pada saat peserta 
didik mengerjakan tugas

Fase-5
Evaluasi

Pendidik mengevaluasi hasil belajar 
tentang materi yang telah dipelajari 
atau meminta peserta didik 
mempresentasikan hasil kerjanya, 
kemudian dilanjutkan dengan 
diskusi

Fase-6
Memberikan 
penghargaan

Peserta didik memberikan 
penghargaan kepada peserta didik 
yang berprestasi untuk menghargai 
upaya dan hasil belajar peserta 
didik baik secara individu maupun 
kelompok

(Sumber: Arends, 2008; Trianto, 2009)



Model & Pendekatan Pembelajaran Inovatif (Teori dan Aplikasi)    - 145

Tahap Diskusi Kelompok Ahli

STEP-1 FOR Expert Group discussions 
JIGSAW

A-1,   A-2,        A-3,      A-4
Team A

A-1, B-1, 
C-1

A-2, B-2, 
C-2

A-4, B-4, 
C-4

A-3, B-3, 
C-3

Tahap Pelaporan Kelompok Asal 

STEP-2 FOR Team Reports JIGSAW

A-1,   A-2,        A-3,      A-4
Team A

A-1, B-1, 
C-1

A-2, B-2, 
C-2

A-4, B-4, 
C-4, 

A-3, B-3, 
C-3

 Gambar 2.1. Formasi Pembentukan Kelompok Asal Menjadi Kelompok 
Ahli (Sumber: diadaptasi dari Trianto, 2009)
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Formasi pembentukan kelompok asal menjadi kelompok 
ahli sampai kembali ke kelompok asal dapat digambarkan seperti 
Gambar 2.1 (diadaptasi dari Trianto, 2009). Misalkan ada 
mahasiswa 12 orang, selanjutnya dibagi menjadi 3 kelompok 
yaitu kelompo A, B, dan C. Misalkan A1 berarti kelompok 
mahasiswa pertama pada kelompok A, dan seterusnya sehingga 
terbentuk 3 kelompok dengan komposisi kelompok A dengan 
anggota A1, A2, A3, A4; kelompok B dengan anggota B1, 
B2, B3, B4; kelompok C dengan anggota C1, C2, C3, C4; 
Selanjutnya kelompok ini mengatur diri menjadi 4 kelompok 
ahli yaitu kelompok 1 dengan anggota A1, B1, C1; kelompok 
2 dengan anggota A2, B2, C2; kelompok 3 dengan anggota A3, 
B3, C3; dan kelompok 4 dengan anggota A4, B4, C4.

c. Peran Pembelajaran Kooperatif Jigsaw terhadap 
Keterampilan berpikir Kritis, dan Pemahaman Konsep

Arends (2008) menyatakan bahwa cooperatif learning 
dapat meng-untungkan bagi peserta didik berprestasi rendah 
maupun tinggi yang mengerjakan tugas akademik bersama-
sama. Peserta didik yang berprestasi tinggi mengajari teman-
temannya yang berprestasi lebih rendah dan memperoleh hasil 
secara akademik karena bertindak sebagai tutor yang menuntut 
untuk berpikir lebih mendalam di antara berbagai ide. Dalam 
Jigsaw, masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab 
untuk menguasai salah satu bagian materi belajar dan kemudian 
mengajarkan bagian itu kepada anggota-anggota lain di timnya. 
Hal ini menunjukkan para peserta didik harus mempunyai 
kesadaran untuk mengetahui dan memahami materi dengan 
banyak berpikir agar peserta didik dapat melakukan tutor 
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sebaya. Adanya beban tanggung jawab yang diembang peserta 
didik dalam tim merupakan strategi untuk memberdayakan 
metakognitif dan keterampilan berpikir kritis.

Menurut Sanjaya (2008) bahwa strategi pembelajaran koope-
ratif dapat menambah motivasi dan merangsang kepercayaan 
kemampuan berpikir, menemukan informasi, memberdayakan 
setiap peserta didik untuk bertanggung jawab dan meningkatkan 
prestasi akademik. Slavin (2010) menyatakan bahwa strategi 
pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan hubungan 
antar kelompok, penerimaan terhadap teman sekelas yang 
lemah dalam bidang akademik, dan meningkatkan harga diri 
peserta didik, sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran saling 
membelajarkan antar peserta didik. Menurut Hulten & DeVries 
(1975) dalam (Slavin, 2010) bahwa pemberian penghargaan 
kelompok membuat peserta didik menyadari diri atas tanggung 
jawab yang dibebankan kepadanya sehingga setiap anggota 
kelompok sadar bahwa teman sekelompoknya menginginkan 
mereka belajar dan saling membelajarkan. Dengan demikian 
strategi pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kesadaran 
dan keterampilan metakognisi serta keterampilan berpikir kritis. 

Kooperatif Jigsaw berpotensi memberdayakan kemampuan 
berpikir kritis dan metakognisi peserta didik. Hal ini disebabkan 
karena sintaks kooperatif Jigsaw membantu peserta didik 
belajar saling membantu, berdiskusi, dan berargumentasi 
untuk memahami, mengerti dan mengetahui suatu topik 
secara bersama. Kegiatan diskusi dan saling berargumentasi 
akan memunculkan perluasan dan konflik kognitif pada peserta 
didik, akibatnya peserta didik terbiasa berpikir dan melakukan 
metakognisi (Lie, 2008; Slavin, 2010). Menurut Susilo (2005), 
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strategi pembelajaran Jigsaw sebagai salah satu bagian dari 
pembelajaran kooperatif memiliki potensi yang kuat untuk 
memberdayakan kemampuan berpikir peserta didik karena 
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjadi 
“ahli” sehingga dalam diri peserta didik terdapat ciri dan proses 
berpikir.

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa kooperatif 
berpengaruh terhadap metakognisi, keterampilan berpikir kritis 
dan penguasaan materi telah dilaporkan. Sepe (2010) menemukan 
pembelajaran kooperatif seperti strategi pembelajaran TAI dengan 
metakognisi efektif meningkatkan keterampilan metakognitif, 
kemampuan berpikir kritis, dan hasil belajar kognitif peserta 
didik. Demikian pula, strategi pembelajaran Jigsaw mendukung 
pengembangan keterampilan berpikir kritis (Charania, dkk., 
2001) dan berpotensi meningkatkan kemampuan berpikir 
kreatif (Miranda, 2008). Hal yang sama dilaporkan oleh Suratno 
(2009) bahwa Jigsaw meningkatkan keterampilan metakognisi 
peserta didik berkemampuan akademik bawah. Selain itu, 
beberapa hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa strategi 
pembelajaran Jigsaw meningkatkan hasil belajar peserta didik 
(Lila, 2007; Zuhri, 2007; Handayani & Sapir 2009; Supriono, 
2006; Hayaton, 2010; Chusniaya, 2011; Indiartiningsih, 
2011). Terkait dengan retensi, jika strategi pembelajaran dapat 
mempengaruhi hasil belajar maka ada dugaan retensi juga ikut 
terpengaruh karena peserta didik yang memiliki hasil belajar 
yang bagus akan memiliki retensi yang bagus pula. Hal ini 
disebabkan karena strategi pembelajaran kooperatif Jigsaw 
menuntut tanggung jawab individu untuk menguasai materi 
ajar.
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11. Model Pembelajaran Poew (Predict, Observe, Explain, 
Write) 

A. Pengertian Model Pembelajaran POE

Model POEW dikembangkan dari model pembelajaran 
Predict-Observe-Explain (POE) dan strategi pembelajaran 
Think-Talk-Write (TTW). Model POE merupakan model 
pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen yang 
dimulai dengan penyajian masalah dimana siswa diajak untuk 
memberikan dugaan sementara terhadap kemungkinan yang 
terjadi, dilanjutkan dengan observasi atau pengamatan langsung 
terhadap masalah fisika dan kemudian dibuktikan dengan 
melakukan percobaan untuk dapat menemukan kebenaran dari 
prediksi awal dalam bentuk penjelasan.

POE pertama kali diperkenalkan oleh White dan Gunston 
pada tahun 1995 dalam bukunya Probing Understanding 
(Mabout: 2006). POE dinyatakan sebagai strategi yang efisien 
untuk memperoleh dan meningkatkan konsepsi sains siswa. 
Strategi ini mensyaratkan prediksi siswa atas prediksinya 
kemudian melakukan eksperimen untuk mencari tahu 
kecocokan prediksinya, dan akhirnya siswa menjelaskan 
kecocokan atau ketidakcocokan antara hasil pengamatan dengan 
prediksinya. POE dapat membantu siswa mengeksplorasi dan 
meneguhkan gagasannya, khususnya pada tahap prediksi dan 
pemberian alasan. Tahap observasi dapat memberikan situasi 
konflik pada peserta didik berkenaan dengan prediksi awalnya, 
yang memungkinkan terjadinya rekonstruksi dan revisi gagasan 
awal.
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Tiga langkah utama dari pembelajaran POE, yaitu:
a. Prediction, atau membuat prediksi, membuat dugaan 

terhadap suatu peristiwa.
b. Observation, melakukan penelitian dan pengamatan atas 

apa yang terjadi. Pertanyaan pokok dalam observasi adalah 
apakah prediksinya memang terjadi atau tidak.

c. Explanation, yaitu memberi penjelasan, terutama 
tentang kesesuaian antara dugaan (prediksi) dengan yang 
sesungguhnya terjadi.

Salah satu strategi pembelajaran, misalnya pada mata 
pelajaran Matematika yang memiliki kemiripan dengan POE 
ialah Strategi Think-Talk-Write (TTW). Strategi TTW pertama 
kali diperkenalkan oleh Huinker & Laughlin (1996). Aktifitas 
belajar dalam TTW pada dasarnya dibangun melalui berpikir, 
berbicara, dan menulis. Alur kemajuan think-talk-write dimulai 
dari keterlibatan siswa dalam berpikir atau berdialog dengan 
dirinya sendiri setelah proses membaca, selanjutnya berbicara 
dan membagi ide dengan temannya sebelum dilanjutkan dengan 
aktifitas menulis.

Tiga langkah utama dari pembelajaran TTW, yaitu:

a. Think (berpikir)

Proses berpikir merupakan proses yang dimulai dari 
penemuan informasi (dari luar atau diri siswa), pengolahan, 
penyimpanan, dan memanggil kembali informasi dari ingatan 
siswa. Dengan demikian dapat dikatakan, pada prinsipnya 
proses berpikir meliputi tiga langkah pokok yaitu pembentukan 
pengertian, pembentukan pendapat dan penarikan kesimpulan. 
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Tahap Think pada TTW identik dengan tahap Predict pada 
POE.

b. Talk (berbicara)

Pada tahap Talk siswa berkomunikasi dengan menggunakan 
kata-kata dan bahasa yang mereka pahami. Pada tahap ini siswa 
merefleksikan, menyusun, serta menguji ide-ide dalam kegiatan 
diskusi kelompok. Dengan adanya sharing ide-ide dalam diskusi 
kelompok terjadi reorganisasi ide sehingga pemahaman dapat 
diperkuat. Tahap Talk pada TTW identik dengan Tahap Explain 
pada POE. 

c. Write (Menulis)

Pada fase “write” siswa menuliskan hasil diskusi/dialog 
pada lembar kerja yang disediakan (Lembar Aktivitas Siswa). 
Siswa secara individual menuliskan kembali hasil diskusi 
berdasarkan pemikiran dan bahasa masing-masing. Menurut 
Huinker & Laughlin (1996), pada umumnya berkomunikasi 
dapat berlangsung secara alami, tetapi menulis tidak. Proses 
komunikasi dipelajari siswa melalui kehidupannya sebagai 
individu yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Secara 
alami dan mudah proses komunikasi dapat dibangun di kelas 
dan dimanfaatkan sebagai alat sebelum menulis. 

Dengan menggabungkan tahapan-tahapan pembelajaran 
Model POE dan Strategi TTW, maka dapat disusun langkah-
langkah pembelajaran model POEW secara terinci sebagai 
berikut:
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a. Membuat dugaan atau prediksi (Predict)

1) Guru menyajikan masalah/persoalan 
2) Siswa diminta membuat dugaan. Dalam membuat dugaan, 

siswa diminta memikirkan alasan tentang dugaan atau 
prediksi yang dibuatnya.

b. Melakukan observasi (Observe)

1) Siswa diajak melakukan pengamatan/eksperimen berkaitan 
dengan masalah atau persoalan yang disajikan.

2) Siswa mengamati apa yang terjadi. Siswa dapat juga 
melakukan pengukuran bila diperlukan lalu mencatat hasil 
percobaan.

3) Hal yang paling utama dari langkah kedua ini adalah untuk 
menguji kebenaran dari dugaan sementara yang dibuat 
siswa.

c. Menjelaskan (Explain)

Jika prediksi atau dugaan yang dibuat siswa ternyata terjadi 
dalam eksperimen, maka guru tinggal merangkum dan memberi 
penjelasan untuk menguatkan hasil eksperimen yang dilakukan. 
Namun jika dugaan siswa tidak terjadi dalam eksperimen, maka 
guru membantu peserta didik mencari penjelasan mengapa 
dugaannya tidak benar. Guru dapat membantu siswa untuk 
mengubah dugaannya dan membenarkan dugaannya yang 
semula tidak benar.

Mengapa komunikasi dalam tahapan Explain penting? 
1) Tulisan, gambaran, isyarat, atau percakapan merupakan 

perantara ungkapan pemikiran sebagai bahasa manusia 
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perlu digali agar lebih dimengerti. Cara utama partisipasi 
komunikasi dalam belajar adalah dengan berbicara.

2) Pemahaman konsep dibangun melaui interaksi dan 
pertukaran percakapan antara sesama individual yang 
merupakan aktivitas sosial yang bermakna.

3) Pembentukan ide (forming ideas) melalui proses explain. 
Dalam proses ini pikiran seringkali dirumuskan, diklarifikasi 
atau direvisi.

4) Internalisasi ide (internalizing ideas). Proses internalisasi 
dibentuk melalui berpikir dan memecahkan masalah. 

5) Meningkatkan dan menilai kualitas berpikir.

d. Menulis (Write)

Aktifitas menulis sebagaimana dalam Strategi TTW dinilai 
sangat baik diterapkan dalam pembelajaran. Menulis dapat 
membantu merealisasikan salah satu tujuan pembelajaran, yaitu 
pemahaman siswa tentang materi yang ia pelajari (Shield & 
Swinson, 1996). Dengan menulis, terjadi aktifitas hands-on dan 
minds-on. Menurut Wiederhold dalam Ansari (2003) membuat 
catatan berarti menganalisis tujuan isi teks dan memeriksa 
bahan-bahan yang ditulis. Selain itu belajar rutin membuat 
catatan, akan merangsang aktivitas berpikir sehingga dapat 
mempertinggi pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan 
berpikir dan menulis.

Menulis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara 
sadar untuk mengungkapkan dan merefleksikan pemikiran. 
Aktivitas menulis berarti mengkonstruksi ide, setelah berdiskusi 
atau berdialog antar teman dan kemudian mengungkapkannya 
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melalui tulisan. Kreatifitas anak sangat diperlukan untuk 
menuliskan hasil diskusinya. Selain itu Masingila & Wisniowska 
(1996), mengemukakan aktivitas menulis siswa dapat digunakan 
guru untuk memantau: (1) kesalahan siswa, miskonsepsi, dan 
konsepsi siswa terhadap ide yang sama; (2) keterangan nyata 
dari prestasi siswa.

Aktivitas siswa selama menulis adalah: menulis solusi 
terhadap masalah/pertanyaan yang diberikan termasuk 
perhitungan; mengorganisasikan semua pekerjaan langkah 
demi langkah, baik penyelesaiannya yang menggunakan grafik, 
diagram, atau tabel agar mudah dibaca dan ditindaklanjuti; 
mengoreksi semua pekerjaan sehingga yakin tidak ada pekerjaan 
ataupun perhitungan yang ketinggalan; meyakini bahwa 
pekerjaannya terbaik yaitu lengkap, mudah dibaca.

Tahapan pembelajaran POE secara lebih rinci menurut 
Novitasari (2010) diuraikan sebagai berikut:
a) Terlebih dahulu siswa diajak untuk memprediksi apa 

yang akan terjadi, mereka tidak diperkenankan untuk 
mengobservasi secara mendetail.

b) Menuliskan apa yang memotivasi prediksi mereka untuk 
mengetahui jawabannya.

c) Menanyakan kepada siswa alasan prediksi berdasarkan 
teori yang mereka sampaikan. Hal ini bermanfaat untuk 
menemukan adanya miskonsepsi atau perkembangan 
pengetahuan yang siswa miliki. Hal tersebut memberikan 
informasi untuk merancang urutan pembelajaran 
berikutnya.
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d) Penjelasan dan evaluasi tentang prediksi siswa dan 
mendengarkan prediksi siswa lain untuk memulai 
mengevaluasi pemahaman mereka dan mengkonstruksi 
pengetahuan mereka yang baru.

Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru adalah mengatur 
demonstrasi yang berhubungan dengan topik pembelajaran dan 
menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Secara 
singkat model pembelajaran POE menurut Haysom dan Bowen 
(2010), meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

1. Orientasi dan Motivasi
POE dimulai dengan memberikan orientasi dan motivasi 

untuk menimbulkan pertanyaan menantang yang dapat diatasi 
melalui percobaan.

2. Memperkenalkan Percobaan
Perkenalkan percobaan. Menghubungkan ke pembahasan 

sebelumnya akan membantu membuatnya bermakna.

3. Prediksi dari gagasan yang dibuat siswa
Sebelum melakukan percobaan, meminta siswa untuk 

menuliskan pada lembar kerja apa yang mereka memprediksi 
akan terjadi, bersama dengan alasan untuk prediksi mereka. 
Latihan ini berharga bagi para siswa dan guru. Membuat 
alasan mereka eksplisit membantu siswa menjadi lebih sadar 
oleh pemikiran mereka sendiri. Ini juga menyediakan guru 
dengan pengetahuan yang bermanfaat dan kesempatan untuk 
merencanakan ke depan.
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4. Membahas Prediksi mereka
Ini adalah proses dua tahap. Pertama, meminta siswa untuk 

berbagi prediksi mereka di depan kelas. Kedua, membahas 
prediksi dan alasan yang mereka buat.

5. Pengamatan

Siswa melakukan percobaan dan menuliskan pengamatan 
mereka.

6. Penjelasan

Siswa membentuk kembali ide-ide mereka melalui berbicara 
dan menulis. Ini berguna bagi siswa untuk membahas penjelasan 
mereka tentang apa yang mereka amati dengan tetangga atau 
dalam kelompok kecil sebelum merumuskan penjelasan tertulis.

7. Memberikan Penjelasan Ilmiah

Perkenalkan penjelasan ilmiah dengan mengatakan, “Ini 
adalah apa yang para ilmuwan pikirkan,” dan “Ini adalah 
penjelasan yang benar”. Banyak guru memilih untuk meminta 
siswa untuk menulis penjelasan dalam buku catatan mereka atau 
di lembaran catatan mereka aktivitas. Para siswa kemudian dapat 
diundang untuk membandingkan penjelasan mereka dengan 
para ilmuwan , mencari persamaan dan perbedaan (kesempatan 
lain bagi mereka untuk rekonstruksi ide-ide yang mereka buat.

8. Follow-Up

Memberikan awal yang berharga bagi para siswa untuk 
membantu mereka kembali atau menerapkan ide-ide ilmiah 
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mereka munculkan dan mulai menghargai betapa berguna 
mereka dalam menjelaskan fenomena alam.

B. Kelebihan dan Kelemahan 

Sama seperti model-model pembelajaran yang lain, model 
pembelajaran POE juga memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Kelebihan dan kekurangan model POE adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan model pembelajaran POE

1) Merangsang peserta didik untuk lebih kreatif khususnya 
dalam mengajukan prediksi.

2) Dengan melakukan eksperimen untuk menguji 
prediksinya dapat mengurangi verbalisme.

3) Proses pembelajaran menjadi lebih menarik, sebab 
peserta didik tidak hanya mendengarkan tetapi juga 
mengamati peristiwa yang terjadi melalui eksperimen.

4) Dengan cara mengamati secara langsung peserta didik 
akan memiliki kesempatan untuk membandingkan 
antara teori (dugaan) dengan kenyataan. Dengan 
demikian peserta didik akan lebih meyakini kebenaran 
materi pembelajaran (Nurjanah, 2008).

b. Kekurangan model pembelajaran POE

1) Memerlukan persiapan yang lebih matang, terutama 
berkaitan penyajian persoalan pembelajaran IPA dan 
kegiatan eksperimen yang akan dilakukan untuk 
membuktikan prediksi yang diajukan peserta didik.
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2) Untuk kegiatan eksperimen, memerlukan peralatan, 
bahan-bahan dan tempat yang memadai.

3) Untuk melakukan kegiatan eksperimen, memerlukan 
kemampuan dan keterampilan yang khusus bagi guru, 
sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional.

4) Memerlukan kemauan dan motivasi guru yang bagus 
untuk keberhasilan proses pembelajaran peserta didik 
(Yupani, Garminah, dan Mahadewi, 2013).
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BAB VI

MODEL PEMBELAJARAN 
BERBASIS MULTIETNIS 

Tujuan

Setelah membaca buku Strategi Belajar Mengajar pada 
bagian ini diharapkan pembaca dapat memahami:
1. Hakikat Pendidikan Multietnis 
2. Multietnis Dalam Pendidikan
3. Ciri Pendidikan Multietnis
4. Dimensi Pendekatan Pembelajaran Berbasis Multietnis
5. Pengembangan Strategi Pembelajaran Berbasis Multietnis

A. Hakikat Pendidikan Multietnis

Indonesia memiliki ciri masyarakat yang majemuk, yaitu 
masyarakat yang memiliki keanekaragaman sukubangsa, 
namun terkadang keragaman ini menyebabkan perbedaan 
pendapat yang bila tidak disikapi secara dewasa akan memicu 
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potensi konflik antar sukubangsa. Masyarakat Indonesia tidak 
hanya beranekaragam corak kesukubangsaan dan kebudayaan 
sukubangsanya secara horizontal, tetapi juga secara vertikal atau 
jenjang menurut kemajuan ekonomi, teknologi, dan organisasi 
sosial politiknya (Suparlan,2005).

Pengajaran multietnik (ethnic plural) merupakan strategi 
pengajaran yang menyadari adanya keragaman etnik dan bangsa. 
Dengan memperhatikan hal hal tersebut, maka pengajaran 
di kelas haruslah mempertimbangkan keragaman tersebut, 
umpamanya menerima siswa dari berbagai asal etnik, mengatur 
tempat duduk yang mencerminkan pembauran etnik yang 
berbeda, dan upaya lainnya yang berkenaan dengan penanaman 
rasa menghargai keragaman, serta menumbuhkan persatuan 
dalam kerukunan. Adapun tujuan pendidikan multi etnik (dan 
multi kultur), menurut Marsh (1991:294) sebagai berikut:
1) Memahami proses imigrasi dan memiliki perhatian yang 

relevan untuk mendorong faktor-faktor efektif dalam proses 
tersebut.

2) Memahami kebiasaan, nilai-nilai dan kepercayaan yang 
ditunjukkan oleh masyarakat pada umumnya.

3) Menumbuhkan kepercayaan diri terhadap etnis lain yang 
berbeda.

4) Mengembangkan kemampuan untuk menghindari 
stereotip.

5) Mampu mengevaluasi kultur lain secara objektif.
6) Mengembangkan kemampuan menerima perbedaan tanpa 

rasa terancam.
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7) Menghargai masyarakat bangsa di sebuah negara yang multi 
kultur.

8) Menghargai perbedaan dan menghindari prasangka.

Tujuan pembelajaran multietnis memiliki dampak yang 
dalam proses pembelajaran dan karakter siswa, terutama 
penerapan kurikulum 2013, guru harus memberikan muatan 
nasionalisme tentang suku bangsa di Indonesia dan toleransi 
yang harus dijunjung tinggi terutama pada proses pembelajaran. 
Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki suku, adat dan 
bahasa yang berbeda-beda. Sampai saat ini tercatat ada lebih 
dari 500 etnis yang menggunakan lebih dari 250 bahasa 
(Suryadinata, 1999) dalam Rahmawati (2010). Kekayaan kultur 
dan etnis seperti ini juga ditemukan di kota Ternate Provinsi 
Maluku Utara. Kekayaan kultur dan etnis di Provinsi Maluku 
Utara tergambar dari adanya kurang lebih 30 suku dengan 30 
bahasa, salah satunya adalah bahasa Ternate (Ibrahim, 2007). 

Kekayaan kultur, etnis dan falsafah hidup yang dimiliki 
oleh masyarakat kota Ternate bila didayagunakan secara baik, 
seyogyanya menjadi potensi dan kekayaan jatidiri bangsa bagi 
pembangunan nasional. Namun demikian, perlu disadari juga 
bahwa kemajemukan tersebut juga menyimpan potensi konflik 
yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Banyak contoh telah terjadi yang pada hakikatnya bermotif 
konflik etnik, seperti Aceh, Kalimantan, Poso, Maluku, dan 
Maluku Utara (Darmadi, 2011; Kusmarni, 2011).

Hubungan sosial di daerah pertemuan antarsuku 
tentunya lebih rumit karena adanya perbedaan budaya. Hal 
ini sedikit banyak mempengaruhi proses pendidikan di 
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sekolah. Pembelajaran di dalam kelas multietnik lebih sukar 
dilaksanakan daripada kelas yang homogen etniknya. Hal 
tersebut dikarenakan setiap siswa yang berasal dari etnik tertentu 
membawa pandangan dan perilaku ciri khas budaya masing-
masing dalam menerima bahan pembelajaran dan menerima 
teman atau guru.  Penerimaan teman dari etnik berbeda 
membutuhkan stimulus yang baik, untuk ini diharapkan agar 
guru berperan positif. Keadaan semacam ini sering dijumpai 
di Indonesia, dan menyulitkan terlaksananya pendidikan yang 
baik.  Untuk mengatasi kelemahan ini hendaklah ditemukan 
suatu strategi pengajaran multietnik. Sasaran utama strategi ini 
adalah siswa.

Menurut Darmadi (2011) yang dikutip oleh Haerullah 
(2013) bahwa pengajaran multietnik adalah aktivitas, strategi, 
dan teknik mengajar berdasarkan tujuan mempersiapkan siswa 
hidup harmonis dalam masyarakat etnik berbeda. Berlandaskan 
definisi tersebut, dapat diyakini bahwa pengajaran multietnis 
yang merupakan bagian dari pendidikan multikultural menjadi 
sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara 
kreatif (Kusmarni, 2011). Selanjutnya menurut Suparno (2003) 
bahwa, pendidikan multietnis menjadi sarana yang strategis 
karena melalui pendidikan tersebut, peserta didik dibantu untuk 
mengerti, menerima, dan menghargai orang dari suku, budaya, 
dan nilai yang berbeda. 

Proses pembelajaran yang harus dikembangkan dalam 
pendidikan multietnis yaitu proses pembelajaran yang 
menempatkan peserta didik pada kenyataan sosial di sekitarnya. 
Salah satu strategi dan teknik mengajar yang sesuai untuk 
diterapkan pada pembelajaran multietnik adalah strategi 
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pembelajaran kooperatif (Kusmarni, 2011). Pernyataan tersebut 
didukung oleh Darmadi (2011), dan Grafura (2007) yang 
mengemukakan bahwa gaya mengajar guru yang paling tepat 
dalam pendidikan multietnik adalah metode belajar kooperatif 
atau cooperative learning. 

Selanjutnya hasil penelitiannya Haerullah (2013) menun-
jukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran kooperatif 
dalam tataran belajar dengan pendekatan multietnis mampu 
meningkatkan kadar partisipasi siswa dalam melakukan 
rekomendasi nilai-nilai lokal serta membangun cara pandang 
kebangsaan. Dari kemampuan ini, siswa memiliki keterampilan 
mengembangkan kecakapan hidup dalam menghormati budaya 
lain, toleransi terhadap perbedaan, akomodatif, terbuka dan 
jujur dalam berinteraksi dengan teman (orang lain) yang 
berbeda suku, agama, etnis, dan budaya; memiliki empati yang 
tinggi terhadap perbedaan budaya lain, dan mampu mengelola 
konflik dengan tanpa kekerasan (conflict non violent). Selain itu, 
penggunaan strategi cooperative learning dalam pembelajaran 
dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar siswa, 
suasana belajar yang kondusif, membangun interaksi aktif antara 
siswa dengan guru, siswa dengan siswa dalam pembelajaran 
(Grafura, 2007).

Pendidikan adalah proses membuat orang berbudaya dan 
beradab. Pendidikan adalah kunci bagi pemecahan masalah-
masalah sosial dan melalui pendidikan masyarakat dapat 
direkonstruksi. Rekonstruksi berarti reformasi budaya, dengan 
melalui pendidikan reformasi dapat dijalankan, terutama 
reformasi budi pekerti, reformasi kebudayaan (keindonesiaan), 
dan reformasi nasionalisme (NKRI). 
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Naim, (2010), dunia pendidikan harus berhadapan dengan 
setumpuk persoalan yang kompleks, persoalan-persoalan itu 
merupakan bukti adanya kesenjangan antara masyarakat dengan 
dunia pendidikan. Pendidikan yang dinginkan masyarakat 
ialah proses pendidikan yang bisa mempertahankan dan 
meningkatkan keselarasan hidup dalam pergaulan manusia. 
Konsep sosialisasi pendidikan yang dapat diterapkan adalah cara 
berhubungan antarindividu atau antarkelompok atau individu 
dengan kelompok yang menimbulkan bentuk hubungan 
tertentu. 

Sekolah dapat dijadikan sarana pembauran multietnik. 
Guru harus membina siswa agar bisa memiliki kebiasaan hidup 
yang harmonis, bersahabat, dan akrab dengan sesama teman 
dari berbagai latar belakang etnik. Proses pembelajaran di kelas 
multietnik dapat menghasilkan peradaban baru sesuai dengan 
harapan reformasi. Untuk ini, dapat dipakai teori, model, strategi 
pengajaran multietnik sebagai sarana menjalankan reformasi 
pendidikan dan kebudayaan. Implementasi strategi pengajaran 
multietnik di kelas hendaklah bertujuan pembentukan 
peradaban bangsa Indonesia yang mulia. Apapun tujuan akhir 
pendidikan, adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami 
dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya akan tetapi 
diharapkan juga bahwa para peserta didik akan mempunyai 
karakter yang kuat selalu bersikap demokratis, pluralis, dan 
humanis (Abdullah, 2005)

Sampai saat ini, pengajaran multietnik belum dilegalisasikan 
oleh pemerintah. Pengajaran bahasa daerah dilaksanakan dalam 
format restorasi (menjaga bahasa/budaya dari kepunahan) dan 
bukan dalam format pluralisme (mengakui perbedaan bahasa). 
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Dengan format tersebut, pengajaran bahasa daerah lebih terkesan 
otoriter dan cenderung mengabaikan fakta keragaman etnik di 
dalam kelas.

B. Multietnis Dalam Pendidikan

 Semua orang harus dapat bersekolah dan semua orang 
harus dapat mengekspresikan kepentingannya dalam dunia 
pendidikan. Pendidikan harus menjadi milik masyarakat, tanpa 
batas-batas kelas, ras, agama, maupun bentuk fisik (cacat atau 
tidak) Soyomukti, (2008). Maslikhah (2007) menyatakan bahwa 
pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang harus 
sama-sama memberikan konsultasi yang harmonis, disamping 
kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, dalam 
proses pendidikan juga tidak dapat melepaskan diri dari nilai-
nilai budaya dan falsafah masyarakatnya. Sistim pendidikan juga 
harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan falsafah masyarakat, 
karena budaya dan falsafah masyarakat yang ada akan menolong 
terjadinya pembudayaan dalam proses pendidikan (Tilaar, 
2002). Pendidikan multikultural dapat digambarkan sebagai 
pendidikan antirasisme dalam pembelajaran siswa dan berbagai 
aspek yang ada disekolah. Pendidikan yang memperhatikan 
sungguh-sungguh latar belakang peserta didik merupakan 
cikal bakal bagi munculnya pendidikan multietnis. Pendidikan 
multietnis mencoba mengantisipasi berbagai perbedaan dari 
yang hanya sekedar berbeda, berhadapan, sampai saling 
berlawanan (Maslikhah, 2007). Pendidikan multietnis dapat 
dijadikan pendidikan alternatif yang menjunjung tinggi dan 
menghargai keberbedaan orientasi kemanusiaan, kebersamaan, 
kesejahteraan, proposional, pluralitas, anti hegemoni dan anti 
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dominasi (Ainurrofik, 2003). Nieto (2003) dalam Wilson & 
Ezpada (2004) menjelaskan definisi pendidikan multietnis 
dalam konteks sociopolitic. Lebih lanjut dikatakan bahwa 
pendidikan multikultural dapat digambarkan sebagai pendidikan 
antirasisme dalam pembelajaran siswa dan berbagai aspek yang 
ada di sekolah.

Karakteristik pendidikan multietnis dapat sebagai berikut: 
a) antirasis, b) berbasis pendidikan, c) penting untuk semua 
siswa dan bukan hanya untuk sebagian siswa, d) menyeluruh 
(seluruh aspek sekolah, lingkungan fisik, kurikulum, dan 
hubungan antara satu dengan lainnya), e) pendidikan untuk 
keadilan sosial (yang dimaksudkan adalah perbedaan-perbedaan 
selama berada di sekolah), f ) proses (dinamis dan berkelanjutan). 
Pendidikan multietnis mencakup semua aspek pendidikan yang 
dilakukan untuk membelajarkan siswa dengan mengabaikan 
latar belakang siswa itu sendiri (Gorski, 2002), sehinggga 
guru harus memahami bahwa dalam suatu kelompok etnis 
ada berbagai macam kultur dan mengetahui istilah yang tepat 
untuk menyebut para siswa. Mengintegrasikan isi multietnis 
ke dalam materi pelajaran adalah hal penting untuk dapat 
meningkatkan tujuan pembelajaran. Sekolah dan lingkungan 
siswa atau mahasiswa juga adalah tempat di mana orang-
orang yang datang dari berbagai tempat, asal-usul, dan latar 
belakang, baik suku, ras, agama, kepercayaan, bahkan bahasa. 
Soyomukti (2008) menyatakan bahwa pendidikan multietnis 
diabdikan untuk menciptakan generasi-generasi yang sadar 
akan keragaman budaya di dunia ini, di samping memberikan 
landasan teoritik untuk mencari sebab-sebab konflik dan 
kekerasan yang bersinggungan dengan keragaman. Dijelaskan 
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lebih lanjut bahwa pendidikan multietnis pada prinsipnya 
mengajarkan tentang pentingnya menjaga harmoni hubungan 
antarmanusia meskipun kita berbeda-beda secara kultural, etnik, 
religi, dan lain-lainnya. 

Banks dan McGee (1997) menjelaskan bahwa pendidikan 
multietnis memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan 
satu dengan yang lain, yaitu: Pertama, Content integration, 
yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk 
mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori 
dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. Kedua, the knowledge 
construction process, yaitu membawa siswa untuk memahami 
implikasi budaya kedalam sebuah mata pelajaran (disiplin). 
Ketiga, an equity paedagogy, yaitu menyusuaikan metode 
pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi 
prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya, 
(culture) ataupun sosial. Keempat, prejudice reduction, yaitu 
mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode 
pengajaran mereka, melatih kelompok untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan pembelajaran, berinteraksi dengan seluruh staf 
dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan 
budaya akademik.

Soyomukti (2008) menyatakan bahwa dalam aktivitas 
pendidikan mana pun, peserta didik merupakan objek sekaligus 
subjek pendidikan. Oleh sebab itu, dalam memahami hakekat 
peserta didik, para pendidik perlu dilengkapi pemahaman 
tentang ciri-ciri umum peserta didik dengan ciri berikut. 1) 
peserta didik dalam keadaan sedang berdaya, maksudnya ia 
dalam keadaan berdaya untuk menggunakan kemampuan 
dan kemauan; 2) peserta didik mempunyai keinginan untuk 
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berkembang ke arah dewasa; 3) peserta didik mempunyai latar 
belakang yang berbeda

C. Ciri Pendidikan Multietnis

Pendidikan multietnis mempunyai ciri sebagai berikut: 
1) tujuannya membentuk manusia budaya dan menciptakan 
masyarakat berbudaya (berperadaban), 2) materinya 
mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusian, nilai-nilai bangsa, 
dan nilai-nilai kelompok etnis, 3) metodenya demokratis, yang 
menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya 
bangsa dan kelompok etnis (multikulturalis), 4) evaluasinya 
ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik 
yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya 
lainnya, 5) dalam konteks ini dapat dikatakan, tujuan utama 
dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap 
simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama 
dan budaya yang berbeda. dan yang terpenting dari strategi 
pendidikan multikultural ini tidak hanya bertujuan agar supaya 
siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajarinya, akan 
tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar selalu 
berprilaku humanis, pluralis, dan demokrasi. 

Menurut Yaqin (2007) multikultur merupakan konsep 
dimana sebuah komunitas dalam konsep kebangsaan dapat 
mengakui keragaman perbedaan dan kemajemukan budaya, ras, 
suku, etnis dan agama. Bangsa yang prulal atau majemuk adalah 
bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam 
(multikultural). Bangsa yang multikultural adalah bangsa yang 
kelompok-kelompok etnis atau budaya yang ada dapat hidup 
berdampingan secara damai, yang ditandai oleh kesediaan untuk 
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menghormati budaya lain. Masyarakat multikultural adalah 
masyarakat yang senantiasa memiliki optimisme yang didukung 
oleh kemampuan dan kemauan untuk selalu meningkatkan 
kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.

D. Dimensi Pendekatan Pembelajaran Berbasis Multietnis

Dimensi pendekatan pembelajaran berbasis multietnis 
dikembangkan dari dimensi pendekatan pembelajaran 
multikultur. Menurut James A. Banks (1994), ada lima dimensi 
pendidikan multikultural yang diperkirakan dapat membantu 
guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang 
mampu merespon terhadap perbedaan siswa yaitu dimensi 
integrasi isi/materi (content integration), dimensi konstruksi 
pengetahuan (knowledge construction), dimensi pengurangan 
prasangka (prejudice ruduction), dimensi pendidikan yang 
sama/adil (equitable pedagogy), dan dimensi pemberdayaan 
budaya sekolah dan struktur sosial (empowering school culture 
and social structure). Dari ke lima dimensi ini yang lebih 
banyak ditekankan dalam penelitian ini adalah: 1) dimensi 
pengurangan prasangka (prejudice ruduction), Guru melakukan 
banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan 
perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, 
ketika anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan 
memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda 
dan kelompok etnik lainnya, pendidikan dapat membantu 
siswa mengembangkan perilaku intergroup yang lebih positif, 
penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa para pelajar yang datang ke sekolah dengan 
banyak stereotipe, cenderung berperilaku negatif dan banyak 
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melakukan kesalahpahaman terhadap kelompok etnik dan ras 
dari luar kelompoknya. 

Penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan jenis 
strategi dan bahan dapat menghasilkan pilihan para pelajar 
untuk lebih bersahabat dengan ras luar, etnik dan kelompok 
budaya lain, 2) dimensi pendidikan yang sama/adil (equitable 
pedagogy). Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam 
mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah 
pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai 
kelompok. Strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan 
sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, antara 
lain dengan bentuk kerjasama (cooperatve learning), dan bukan 
dengan cara-cara yang kompetitif (competition learning).

Menurut Tilaar (2009), Indonesia merupakan salah 
satu negara multikultural terbesar di dunia. Sebagai negara 
berkembang, menjadikan pendidikan sebagai salah satu sarana 
startegis dalam upanya membangun jati diri bangsa adalah 
sebuah langkah yang bagus, relatif tepat, dan menjanjikan. 
Pendidikan yang layak dan diduga tepat serta kompatibel untuk 
membangun bangsa kita adalah dengan model pendidikan 
multicultural dan multietnis. Kaitan dengan hal ini, maka 
pendidikan multietni menawarkan satu alternatif melalui 
penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada 
pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya 
yang ada pada siswa seperti keragaman etnis,budaya, bahasa, 
agama, status sosial, gender, kemampuan, umur dan ras. 
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E. Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Multietnis 
dan Pengaruhnya Terhadap Berpikir Kritis dan Sikap 
Sosial Siswa 

1. Pemahaman Guru Tentang Model Pembelajaran dan 
Penggunaaannya di Dalam Kelas Multietnis.

 Menurut Haerullah dalam laporan hasil penelitiannya 
pada tahun (2012) menunjukkan bahwa guru selalu menyatakan 
bahwa silabus dan RPP sangat penting disusun oleh guru sebelum 
mengajar. Melalui perencanaan pembelajaran yang baik, guru 
akan lebih mudah dan efektif dalam melaksanakan pembelajaran 
dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. 
Perencanaan pembelajaran yang baik adalah perencanaan 
pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 
dan karakteristik siswa, sekolah, atau mata pelajaran.

Berdasarkan hasil survai, terlihat bahwa semua guru IPA-Biologi 
tidak selalu menyusun Perangkat Pembelajaran yang meliputi 
silabus, RPP, dan LKS. Sebagian guru menyatakan bahwa 
perangkat pembelajaran yang digunakan adalah perangkat 
pembelajaran yang diadaptasi dari hasil KKG. Sementara sebagian 
besar guru menggunakan perangkat pembelajaran berupa silabus 
dan RPP yang telah dikembangkan oleh BSNP dan diedarkan ke 
seluruh sekolah. Sedangkan kurikulum yang mereka gunakan adalah 
kurikulum KTSP 2006 untuk kelas satu sampai kelas enam.

Guru juga menyatakan bahwa Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
selalu mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. LKS dapat 
dianggap sebagai salah satu media atau alat pembelajaran, karena 
dipergunakan guru sebagai perantara dalam melaksanakan 
kegiatan pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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Dalam pembelajaran IPA-Biologi, media LKS banyak digunakan 
guru untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. Namun dalam 
penelitian ini ditemukan guru tidak pernah mengembangkan LKS 
dan bahkan dalam proses mengajarpun tidak menggunakan LKS. 
Menurut Sultan (2008) LKS merupakan lembar kerja yang berisi 
informasi dan perintah/instruksi dari guru kepada siswa untuk 
mengerjakan suatu kegiatan belajar dalam bentuk kerja, praktek, 
atau dalam bentuk penerapan hasil belajar untuk mencapai suatu 
tujuan. Jadi LKS dapat dikatakan sebagai sarana belajar, karena dengan 
LKS siswa dapat melaksanakan kegiatan belajar untuk mencapai 
suatu tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. Selain itu LKS 
juga dapat mendorong siswa untuk mengolah sendiri bahan yang 
dipelajari atau bersama dengan temannya dalam suatu -bentuk diskusr 
kelompok. Temuan dari Sultan (2008) bahwa penggunaan LKS dapat 
mendorong kreativitas dan aktivitas belajar yang pada gilirannya 
akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Namun demikian masih 
banyak siswa SD katagori rendah yang tidak mampu membeli atau 
memiliki LKS, sehingga pembelajaran IPA-Biologi berlangsung 
dengan metode ceramah. Hal ini sebagai salah satu penyebab 
Keterampilan Berpikirkritis, metakognisi, dan sikap sosial siswanya 
masih rendah. 

Guru perlu memberikan penjelasan kembali dengan 
menggunakan metode dan/atau media yang lebih tepat. Pemberian 
bimbingan klasikal, jika secara klasikal siswa mengalami kesulitan, 
perlu dipilih alternatif tindak lanjut berupa pemberian bimbingan 
secara individual. Pemberian bimbingan perorangan merupakan 
implikasi peran guru bagai tutor. Sistem tutorial dilaksanakan 
bilamana terdapat satu atau beberapa siswa yang belum berhasil 
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mencapai ketuntasan. Siswa juga perlu diberi latihan intensif (drill) 
untuk membantu menguasai kompetensi yang ditetapkan.

Dalam proses belajar mengajar, guru IPA-Biologi sering 
menggunakan pembelajaran ceramah, padahal disekolah banyak 
sumber belajar yang mendukung dan langsung dapat digunakan 
siswa untuk belajar, bahkan agar siswa memahami apa yang 
dipelajarinya itu benar-benar nyata, di sekitar merekapun ada 
sumber belajar yang mendukung sehingga jika dipergunakan 
dengan baik maka pembelajaran akan menjadi bermakna dan 
pelajaran mudah dipahami oleh siswa.

Dengan melihat profil persiapan guru sebelum dan pada saat 
mengajar seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka seharusnya 
pelaksanaan proses pembelajaran IPA-Biologi lebih diperhatikan 
oleh guru, kepala sekolah, maupun pihak pengambil kebijakan. 

2. Pengaruh Penerapan Pola PBMP, TPS, dan Gabungan 
PBMP+TPS terhadap Kesadaran Metakognisi pada Siswa 
SD Multietnis

a) Strategi Pembelajaran

Haerullah (2012) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan strategi pembelajaran berpola PBMP, TPS, dan 
gabungan PBMP+TPS terhadap kesadaran metakognisi siswa. 
Adanya pengaruh penerapan strategi pembelajaran berpola 
PBMP, TPS, dan gabungan PBMP+TPS terhadap kesadaran 
metakognisi disebabkan oleh berbagai faktor. Selain faktor 
kelebihan dan keunggulan strategi tersebut, peningkatan skor 
rata-rata kesadaran metakognisi juga diduga dipengaruhi oleh 
karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing etnis siswa 
seperti; kejujuran, tekun, keuletan, loyalitas yang tinggi, dan 
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kemauan siswa untuk melakukan perubahan yang tinggi dalam 
proses pembelajaran.

Potensi strategi pembelajaran ini terlihat dari hasil uji LSD 
yang menunjukkan bahwa pembelajaran berpola PBMP tidak 
berbeda nyata dengan gabungan PBMP+TPS, tetapi berbeda 
nyata dengan TPS, dan konvensional, selanjutnya pembelajaran 
TPS berbeda dengan pembelajaran konvensional. Hal ini sejalan 
dengan Arsad (2010) bahwa ada pengaruh strategi pembelajaran 
terhadap kesadaran metakognitif, keterampilan metakognitif dan 
hasil belajar kognitif mahasiswa. Selanjutnya Hogan (1999 dalam 
Habibah, 2008) menyatakan bahwa kemampuan metakognisi 
siswa dipengaruhi pula oleh pembelajaran kooperatif. 

Temuan ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang 
diterapkan dapat mempengaruhi metakognisi siswa, dalam hal 
ini adalah kesadaran. Pengaruh pembelajaran PBMP, TPS, dan 
gabungan PBMP+TPS terhadap metakognisi siswa merupakan 
akibat dari pengaruh karateristik stregi tersebut. Hal ini terlihat 
dari jalinan pertanyaan yang berunitan dalam LS PBMP akan 
membantu siswa untuk berpikir dari yang sederhana hingga 
kompleks. Sementara strategi kooperatif TPS yang digunakan 
untuk membantu siswa dalam mengembangkan pemikirannya 
melalui tahap pair dan share. 

Pembelajar berpola PBMP, TPS, dan gabungan PBMP+TPS 
memberikan waktu siswa untuk berpikir dan mengevaluasi 
jawaban mereka ketika tahap pair (berpasangan) dan share 
(berdiskusi), ketiga strategi ini juga mendorong siswa untuk 
mengatur proses berpikir mereka melalui pertanyaan-pertanyaan 
yang tersusun secara sistematis dan terarah pada LS PBMP 
maupun LKS. Kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam proses 
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pembelajaran juga meningkatkan kesadaran siswa untuk bekerja 
sama dengan sesama temannya. Hasil penelitian ini mendukung 
pernyataan Yoong (2007) bahwa kesadaran siswa tentang 
pentingnya belajar dan saling membelajarkan merupakan 
indikasi kemampuan metakognisi yang telah berkembang pada 
siswa. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Yulianto (2009) yang menyatakan bahwa 
penerapan strategi kooperatif TPS dapat meningkatkan kesadaran 
metakognisi siswa yang diukur melalui inventori metakognisi. 
Temuan penelitian ini juga sesuai dengan pernyataan Green (tanpa 
tahun) dalam Corebima (2006) bahwa pembelajaran-pembelajaran 
kooperatif mendorong perkembangan pembelajaran.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam proses 
belajar mengajar dengan mengikuti sintaks ketiga strategi 
pembelajaran tersebut menyebabkan siswa dapat belajar 
dan memperbaiki hasil belajarnya dengan cara memperbaiki 
kesalahannya melalui pemantauan dan pengevaluasian terhadap 
hasil pikirannya (Slavin, 2005). Selanjutnya menurut Isaacson 
dan Fujita (2006), siswa yang terampil melakukan penilaian 
terhadap dirinya mengindikasikan siswa telah menyadari potensi 
dirinya. Kesadaran siswa terhadap potensi diri mengindikasikan 
siswa telah menguasai kemampuan metakognisi.

Penelitian ini juga searah dengan hasil penelitian Miranda 
(2010) bahwa strategi pembelajaran kooperatif TPS secara 
signifkan memberikan pengaruh yang lebih berpotensi dalam 
meningkatkan kemampuan metakognitif dibandingkan dengan 
strategi pembelajaran konvensional. 
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Djiwandono (2006) mengemukakan hasil penelitian para 
ahli psikologi kognitif tentang perbedaan antara siswa yang kurang 
pandai dan lebih pandai menunjukkan bahwa kemampuan 
metakognitif adalah sangat penting. Lebih lanjut, metakognitif 
menjadi penting karena metakognitif adalah pengetahuan yang 
berasal dari proses kognitif diri sendiri beserta hasil-hasilnya. 
Ketika anak berkembang, maka anak menjadi lebih cermat 
dalam pengertian bagaimana mengontrol dan memonitor 
belajar anak itu sendiri serta bagaimana menggunakan bahasa 
untuk berkomunikasi. Karena itu, kemampuan metakognitif 
siswa dapat diberdayakan melalui strategis-trategi pembelajaran 
di sekolah. Kemampuan metakognitif untuk memonitor hasil 
belajar siswa sendiri dengan menggunakan strategi tertentu, agar 
belajar dan mengingat dapat berkembang. Selanjutnya Rivers 
(2001), Schraw dan Dennison (1994) menjelaskan bahwa siswa 
yang terampil melakukan penilaian terhadap diri sendiri adalah 
siswa yang sadar akan kemampuannya. 

b) Etnis

Tidak terdapat perbedaan kesadaran metakognisi siswa 
antara etnis. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa tidak ada 
pengaruh etnis terhadap kesadaran metakognisi siswa. Namun 
berdasarkan persentase peningkatan skor rata-rata kesadaran 
metakognisi sebelum perlakuan (tes awal) dan setelah perlakukan 
(tes akhir) terlihat bahwa terjadi peningkatan kesadaran 
metakognisi siswa pada etnis. Hal ini disebabkan karena model 
pembelajaran berpola PBMP, TPS, dan gabungan PBMP+TPS 
dapat memotivasi siswa untuk mengatur cara belajarnya sehingga 
siswa dapat berkembang. Dengan berkembang, maka siswa akan 
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menjadi lebih cermat dalam pengertian bagaimana mengontrol 
dan memonitor belajarnya sendiri (Haerullah, 2012).

Tidak ada perbedaan kesadaran metakognisi anatara etnis 
merupakan suatu keunggulan lokal yang dimiliki oleh masing-
masing etnis. Kesamaan kesadaran metakognisi siswa pada tiap 
etnis juga disebabkan karena adanya keunggulan karakteristik 
masing-masing etnis dalam hal berinterkais dan bekerja sama 
antara etnis dalam kelompok beljar. Karakteristik etnis yang 
merupakan keunngulan lokal ini kemudian didayagunakan oleh 
siswa untuk saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. 
Interaksi yang dimasud adalah interaksi sosial baik di masyarakat 
maupun interkasi sosial yang ada dalam proses pembelajaran 
di sekolah. Meskipun di dalam kelas terdapat berbagai entis, 
namun hasil penelitian ini menggambarkan bahwa siswa tidak 
pernah membeda-bedakan antara siswa yang berasal dari luar 
(etnis pendatang) dan etnis asli dalam proses pembelajaran. 
Hal ini terlihat dari proses pembentukan kelompok diskusi 
oleh guru, setiap kelompok diskusi terdiri dari beberapa orang 
sisiwa yang berasal dari etnis yang berbeda-beda.

Walaupun terdapat etnis asli, namun demikian etnis ini 
tidak menunjukkan keegoan terhadap etnis lain yang berdomisili 
disebuah daerah. Sikap mental masyarakat etnis asli serta adat 
dan budayanya, memberikan kemungkinan dan harapan untuk 
bekerja sama dengan etnis-etnis pendatang baik etnis lokal 
maupun etnis nasional yang berdomisili, salah satu contoh 
fenomena yang terjadi di kota Ternate dalam hal pengembangan 
daerah. Adapun potensi kekayaan daerahnya, seperti sumber 
daya alam dan budaya merupakan faktor yang amat penting bagi 
pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan itu sikap mental 
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masyarakat etnis Ternate sebagai unsur penggerak pembangunan 
memegang peranan yang menentukan. 

Menurut Atjo (2009) karakteristik etnis Ternate sedikit 
terlampau terpengaruh oleh tradisi kuno maupun feodal, 
khusus bagi masyarakat yang berada pada basis-basis kerajaan. 
Namun demikian etnis Ternate selalu memiliki kemauan untuk 
menghilangkan sifat-sifat yang menghambat pembangunan di 
segala bidang kehidupan tersebut. Salah satu cara etnis Ternate 
memupuk sikap mental yang cocok untuk pengembangan 
pembangunan adalah melalui jalur pendidikan. 

Kekuatan dan keunggulan etnis lokal dibagun atas dasar 
kerja sama yang baik dan tanpa membedakan antara satu 
etnis dengan etnis lainnya, dan bahkan karena dengan kerja 
sama yang baik tersebut, diantara etnis pendatang dan etnis 
asli tidak bisa dibedakan. Hal ini sejalan dengan usulannya 
Young (2008) dalam Maasawet (2009) bahwa migrasi dianggap 
bagian dari suatu rangkaian kesatuan yang meliputi semua jenis 
perpindahan penduduk. 

Berpijak dari penjelasan tersebut, maka secara psikologis, 
etnis pendatang juga memiliki motivasi tanggung jawab, 
kerjasama, kerja keras, santun, dan sabar yang tinggi terkait 
dengan upaya untuk mempertahankan hidup serta merubah 
hidup lebih layak di daerah yang baru ditempati. Helmi (1999) 
menjelaskan bahwa perilaku manusia disebabkan oleh faktor dari 
dalam (deterministik), faktor lingkungan atau proses belajar dan 
interaksi dengan lingkungan. Penjelasannya Helmi di atas dapat 
memperkuat hasil penelitian ini bahwa keberagaman etnis jika 
menjadi perhatian yang serius dalam proses belaja siswa, maka 
dapat meningkatkan kemampuan individu. Temuan ini sejalan 
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dengan pernyataannya Shannon (2008) bahwa kemampuan 
mengelola diri merupakan bagian dari kemampuan metakognisi. 

Hasil penelitian Haerullah (2012) sejalan dengan pernya-
taannya K. Borman dan B. Schneider (tanpa tahun) dalam 
Liliweri (2009) bahwa ada hubungan antara situasi sosial yang 
dihadapi oleh mahsiswa atau siswa imigran dengan tantangan 
mereka di bidang pendidikan. Studi yang dilakukan di Johns 
Hopkins University menggambarkan banyak hal yang berkaitan 
dengan status mahasiswa imigran. Artinya, latar belakang 
para mahsiswa yang berbeda dari negeri asal mereka sangat 
mempengaruhi hasil studi. Ditemukan pula bahwa keberhasilan 
studi mereka berkaitan erat dengan pengakuan identitas asal-
usul. Juga bahwa upaya mengetahui kebudayaan asal sangat 
mempengaruhi keberhasilan studi, baik pada rana akademis 
maupun aktivitas mahasiswa yang lain (Liliweri, 2009). 

c) Interaksi Strategi Pembelajaran dan Etnis Terhadap 
Kesadaran Metakognisi.

Tingkat penyesuaian belajar yang tinggi yang dimiliki oleh 
etnis pendatang, sejalan dengan pernyataan Sultan Ternate 
Mudafar Syah (dalam tabloid Adil no.18, 23 Januari 2000) 
bahwa etnis pendatang contohnya etnis Makian terkenal rajin, 
ulet, tekun, berkemauan keras serta dinamis sehingga berhasil 
dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan 
(Hasan, 2003). Selanjutnya menurut Salter (2009) bahwa 
sebagai pendatang yang sukses, perlu menunjukkan karakteristik 
yang baik berupa kejujuran, rasa hormat, kesetiaan, idealisme, 
berbudi luhur, tanggung jawab, kerjasama, kerja keras, santun, 
sabar, hidup hemat, mencintai tanpa pamri, dan kepuasan 
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hidup. Bilamana kategori-kategori tersebut dilakukan maka 
pasti akan sukses walaupun berstatus sebagai pendatang.

Keunggulan ketiga model pembelajaran tersebut dalam 
meningkatkan kesadaran metakognisi siswa terlihat pada sintaks-
sintaks masing-masing strategi yakni; TPS memberikan waktu 
siswa untuk berpikir dan mengevaluasi jawaban mereka ketika 
tahap pair dan share. Sedangkan pembelajaran berpola PBMP 
mendorong siswa untuk mengatur proses berpikir mereka 
melalui pertanyaan-pertanyaan yang tersusun secara sistematis 
dan terarah. Banyaknya waktu berpikir oleh siswa dan saling 
membantu satu sama lain mengakibatkan siswa lebih banyak 
terlibat dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu 
pelajaran (Nurhadi, 2004). Keunggulan-keunggulan strategi 
tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan kemampuan 
mengelolah diri. Temuan penelitian ini sejalan dengan 
pernyataannya Shannon (2008) bahwa kemampuan mengelola 
diri merupakan bagian dari kemampuan metakognisi. 

Interaksi karakter perilaku yang baik misalnya kejujuran, 
rasa hormat, kesetiaan, idealisme, berbudi luhur, tanggung, 
kerjasama, ulet, pekerja keras, santun, sabar, dan cerdas yang 
dimiliki siswa jika dipadukan dengan karakteristik strategi 
pembelajaran kooperatif akan memotivasi tiap siswa untuk 
dapat meningkatkan kesadaran metakognisinya. 

Keunggulan masing-masing etnis dalam peningkatan 
kesadaran metakognisi siswa seperti yang dijelaskan sebelumnya 
merupakan hal yang patut dipertimbangkan dalam proses 
pembelajaran. Hal ini diperkuat oleh Tilaar (2004) bahwa 
Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman etnis juga 
sangat mempengaruhi proses pembelajaran, dimana masing-
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masing etnis memiliki keunggulan dan kekurangannya. 
Pembelajaran yang efektif tidak hanya pembelajaran yang 
dapat diterima oleh sebagian etnis saja tetapi lebih dari itu 
pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat 
memberan semua ragam etnis, budaya maupun ras yang ada 
di dalam proses pembelajaran. 

Menurut Schaver (2001) dalam Liliweri (2009) bahwa 
interaksi sosial dapat pula dipahami sebagai sebuah proses 
yang dilakukan untuk menyatakan identitas dirinya kepada 
orang lain, dan menerima pengakuan atas identitas diri tersebut 
sehingga terbentuk perbedaan identitas antara seseorang dengan 
orang lain. Lebih lanjut di jelaskna oleh Johnson (1986) bahwa 
interaksi sosial merupakan suatu peroses yang dilakukan oleh 
setiap orang ketika dia bertindak dalam sebuah relasi dengan 
orang lain. Interaksi sosial ini merupakan proses yang kompleks, 
yang dilalui oleh setiap orang ketika mengorganisasi dan 
menginterpretasikan persepsi dia tentang orang lain dalam 
situasi dimana kita sama-sama berada, sehingga memberikan 
kita kesan mengenai siapakah orang lain itu, apa yang dia sedang 
perbuat, dan apa sebab dia berbuat seperti itu (Liliweri, 2009).

Hasil penelitiannya Haerullah (2012) dapat merekomen-
dasikan bahwa pembelajaran berpola PBMP, TPS, dan 
gabungan PBMP+TPS sangat baik diterapkan di SD kota 
Ternate yang memiliki siswa dengan beragam etnisnya. Alasan 
yang dapat dikemukakan bahwa stategi ini memungkinkan 
siswa dapat berinteraksi dengan baik dalam kelompok serta 
saling membantu dan bertukar informasi terkait dengan materi 
pelajaran yang sementara dipelajari. Strategi ini juga melatih 
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siswa dari berbagai etnis untuk berpikir cepat dan tepat untuk 
memecahkan persoalan. 

3. Pengaruh Penerapan Pola PBMP, TPS, dan Gabungan 
PBMP+TPS terhadap Keterampilan Metakognisi Siswa 
SD Multietnis

1) Stategi Pembelajaran

Keterampilan metakognisi menunjukkan bahwa 
pembelajaran berpola PBMP, TPS, dan gabungan PBMP+TPS 
yang diberikan pada kelas eksperimen berpengaruh terhadap 
keterampilan metakognisi siswa. Hal ini terlihat dari nilai 
probabilitas sebesar 0,000 < nilai α 0,05. Hasil analisis tersebut 
menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara siswa 
yang mendapatkan pengajaran dengan menggunakan pola PBMP, 
TPS, dan gabungan PBMP+TPS dengan siswa yang mendapatkan 
pengajaran melalui strategi pembelajaran konvensional. Hasil 
tersebut terlihat bahwa potensi strategi TPS berbeda dengan 
PBMP+TPS dan PBMP, dan ketiga strategi ini lebih berpotensi 
bila dibandingkan dengan strategi konvensional (Haerullah, 
2012). Hal ini sejalan dengan Hogan (1999 dalam Habibah, 
2008) bahwa keterampilan metakognisi siswa dipengaruhi pula 
oleh pembelajaran kooperatif. 

Danserau dalam Corebima (2006) juga menyatakan bahwa 
komponen- komponen generik pada strategi kooperatif terbukti 
berguna pada proses metakognisi siswa. Pembelajaran-pembelajaran 
kooperatif mendorong atau memberan perkembangan 
pembelajaran metakognisi (Green, tanpa tahun; dalam 
Corebima, 2006).



Model & Pendekatan Pembelajaran Inovatif (Teori dan Aplikasi)    - 183

Hasil penelitian ini sejalan pula dengan pernyataan Hartati 
(2010) yang mengemukakan bahwa strategi pembelajaran 
TPS berpengaruh nyata terhadap siswa dibandingkan dengan 
pengajaran yang menggunakan strategi konvensional dalam 
mengembangkan keterampilan metakognisi. Hal ini tidak 
terlepas dari karakteristik strategi pembelajaran yang digunakan 
yaitu pada tahap Pair, dan Share memberikan kesempatan 
pada siswa untuk dapat berpikir guna memecahkan masalah 
yang dihadapinya, kemudian memecahkan masalah bersama 
dengan kelompoknya, serta dapat mengkomunikasikan hasil yang 
diperolehnya didepan kelas. 

Penerapan strategi PBMP, TPS, dan gabungan PBMP+TPS 
dapat meningkatkan keterampilan metakognisi siswa kelas 
eksperimen, karena ketiga strategi ini memberikan kesempatan 
siswa untuk memikirkan jawaban dan mengevaiuasi jawaban 
bersama pada tahap think dan share. Sedangkan pada tahap pair, 
siswa dilatih untuk berkomunikasi mencari pemecahan masalah 
yang terbaik bersama dengan temannya. 

Penggunaan pola PBMP dapat melatih cara berpikir siswa 
karena pertanyaan-pertanyaan pada pola PBMP disusun dengan 
sistematis. Hal ini sejalan dengan penjelasan Corebima (2008) 
bahwa pola PBMP memberan siswa untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang tersusun sehingga pembelajaran tidak berlangsung 
secara informatif tetapi memicu anak untuk berpikir sehingga 
apabila pola PBMP diterapkan secara terus-menerus akan 
meningkatkan Keterampilan berpikir kritis dan anak mampu 
untuk mengatur proses berpikir mereka. Pengaturan proses 
berpikir inilah yang disebut keterampiian metakognisi. 
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Temuan penelitian ini searah dengan hasil penelitian 
(Corebima & Idrus, 2005; Habibah, 2008) bahwa strategi 
pembelajaran PBMP+TPS berpengaruh terhadap pemahaman 
konsep dan keterampilan metakognitif, yang menunjukkan bahwa 
keterampilan metakognitif siswa kelas eksperimen lebih tinggi 
daripada siswa kelas kontrol.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian 
Corebima dan Idrus (2006) bahwa siswa yang dibelajarkan 
dengan pola PBMP dalam TPS mampu meningkatkan 
kemampuan berpikir dan hasil belajar kognitif siswa. Selanjutnya 
Lie (2002) berpendapat bahwa pembelajaran dengan strategi 
kooperatif TPS, sebagai struktur kegiatan pembelajaran gotong 
royong yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain. Lebih lanjut, 
Lie (2002) mengungkapkan strategi ini dapat digunakan dalam 
semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia siswa.

Strategi TPS adalah salah satu strategi yang dapat 
meningkatkan keterampiian metakognisi siswa karena beberapa 
alasan yang dikemukakan sebelumnya. Pola PBMP juga dapat 
meningkatkan keterampiian metakognisi disamping keterampilan 
metakognisi siswa. Oleh karena itulah, bila pola PBMP dan TPS 
dipadukan akan dapat meningkatkan keterampiian metakognisi 
siswa.

Peningkatan persentase keterampilan metakognisi pada 
penelitian karena adanya potensi strategi pembelajaran 
berpola PBMP, TPS, dan gabungan PBMP+TPS dalam 
mengembangkan keterampilan metakognisi siswa. Hal ini sejalan 
dengan pernyataan Corebima (2007) bahwa beberapa strategi 
pembelajaran tertentu mampu memberdayakan kemampuan 
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berpikir siswa kelompok akademik bawah jauh lebih besar 
dibanding siswa kelompok akademik atas. Livingstone (1997) 
menyebutkan bahwa peningkatan kemampuan metakognisi 
peserta didik banyak bergantung kepada kemahiran mereka 
untuk belajar sendiri, semakin mampu belajar mandiri maka 
semakin mudah kemampuan metakognisi berkembang pada 
diri siswa tersebut. Dengan demikian, strategi pembelajaran 
yang diterapkan menjadikan siswa mampu merencanakan, 
memonitor, dan merefleksi kegiatan belajarnya sehingga 
keterampilan metakognisi siswa dapat meningkat. Selanjutnya 
Peter (2000) berpendapat bahwa keterampilan metakognisi 
memungkinkan siswa berkembang sebagai pebelajar mandiri, 
karena siswa di dorong menjadi penilai atas pemikiran dan 
pembelajarannya sendiri. Keterampilan metakognisi diperlukan 
siswa untuk memahami bagaimana tugas itu dilaksanakan 
(Rivers, 2001).

2) Etnis

Suatu etnis berpengaruh signifikan terhadap keterampilan 
metakognisi siswa, hal ini terlihat dari nilai probability sebesar 
0.006 lebih kecil dari nilai alpha 0.05, persentase peningkatan 
rerata nilai keterampilan metakognisi sebelum perlakuan 
(pretest) dan setelah perlakukan (posttest) juga menunjukkan 
adanya peningkatan nilai keterampilan metakognisi siswa pada 
masing-masing level etnis (Haerullah, 2012). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Kauchak (2009) 
bahwa keragaman siswa dapat mempengaruhi sekolah dan 
pendidikan. Populasi siswa yang beragam tersebut juga menjadi 
tantangan tersendiri bagi guru dalam proses pembelajaran. 
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Dengan demikian, maka guru masa depan harus terampil 
dalam menerapkan sejumlah stategi pengajaran yang mengakui 
dan memberdayakan karagaman siswa. Selanjutnya Kauchak 
menjelaskan bahwa keragaman siswa dapat berpengaruh 
terhadap hasil belajar karena siswa yang datang ke dalam kelas 
akan membawa kebutuhan-kebutuhan dan minat-minat yang 
berbeda-beda.

Kauchak (2009) juga menjelaskan bahwa kecenderungan 
berhati-hati dengan orang lain yang datang dari latar belakang 
yang berbeda merupakan hal yang lumrah dalam rana sosial, 
dan kecenderungan tersebut juga muncul di sekolah. Siswa 
dari etnis tertentu cenderung menghabiskan banyak waktunya 
bersama dengan siswa dari etnis yang sama, sehingga mereka 
tidak belajar bahwa kita memiliki banyak kesamaan dari pada 
perbedaan. 

Menurut (Johnshon & Johnshon, 2006) dalam Kauchak 
dkk (2009) bahwa sebagai guru perlu memiliki kemampuan 
untuk menempatkan mereka pada situasi di mana mereka dapat 
bekerja sama dan menghasilkan hasil-hasil yang positif dan 
hubungan-hubungan yang sehat. Penerimaan teman dari etnis 
berbeda membutuhkan stimulus, untuk ini diharapkan agar 
guru berperan positif. Keadaan semacam ini sering dijumpai 
di Indonesia, dan menyulitkan terlaksananya pendidikan yang 
baik.  Untuk mengatasi kelemahan ini hendaklah ditemukan 
suatu strategi pengajaran multietnis (Kusmarni, 2011).

Pembelajaran kooperatif berpola PBMP. TPS, dan gabungan 
PBM+TPS mamiliki banyak persamaan dengan pembelajaran 
kooperatif lainnya, namun keunggulan ketiga strtegi ini banyak 
menekankan penggunaan struktur ternteu yang dirancang 
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unutuk mempengaruhi pola interaksi siswa dari berbagai 
etnis. Hal ini sejalan dengan Arends (2008) bahwa dengan 
menggunakan pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa 
agar lebih memahami teman-temannya yang memiliki latar 
belakang etnis atau rasial yang berbeda-beda (Arends, 2008). 

Meningkatnya nilai keterampilan metakognisi siswa pada 
masing-masing etnis tidak terlepas dari karakteristik yang dimiki 
oleh etnis tersebut. Hasil analisis yang telah dikemukakan 
pada bab sebelumnya, terlihat bahwa masing-masing etnis 
yang diteliti memiliki skor rata-rata keterampilan metakoginsi 
yang berbeda-beda. Sebagai etnis pendatang perlu memiliki 
keunggulan karena harus mampu melakukan perubahan 
terhadap nilai-nilai budaya yang dianutnya dan menyesuaikan 
diri dengan nilai-nilai budaya yang berada di daerah yang baru 
ditempatinya. 

3) Interaksi Strategi Pembelajaran dan Etnis Terhadap 
Keterampilan Metakognisi Siswa SD Multietnis

Hasil analisis ini, kemudian dapat dijelaskan bahwa masing-
masing etnis memiliki tingkat penyesuaian belajar yang berbeda 
atas macam strategi kooperatif (PBMP, TPS, dan integrasi 
PBMP+TPS) yang diterapkan guru. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan pendapat Kauchak (2009) bahwa pengaruh positif 
pembelajaran kooperatif terhadap hubungan antarkelompok 
mungkin berasal dari kesempatan-kesempatan bagi siswa 
untuk membangun pertemanan dan menghilangkan batasan-
batasan antarkelompok. Selanjutnya menurut (Blatchford at 
al., 2006 dalam Kauchak 2009) saat siswa bekerja bersama, 
mereka mengembangkan pertemanan melampaui etnis dan 
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kemampuan yang dimiliki, cenderung untuk lebih lembut dan 
menghilangkan batasan-batasan kelompok etnis yang pada 
akhirnya dapat menggiring kepada pertemanan antaretnis. 

Terkait dengan perbedaan peningkatan persentase 
keterampilan metakognisi masing-masing etnis pada tiap strategi 
yang diterapkan oleh guru, sejalan dengan dengan hasil penelitian 
Leonard (2001) dalam Arens (2008) kompsisi kelompok dapat 
mempengaruhi prestasi siswa, Leonard menjelaskan bahwa 
kelompok-kelompok yang heterogen menghasilkan skor prestasi 
lebih baik dibanding kelompok yang homogen. 

Keanekaragaman siswa memunculkan sejumlah kesempatan 
dan tantangan tertentu. Di satu pihak bila latar belakang kultur, 
pengalaman, gender, dan penampilan siswa berbeda, diskusi 
kelas menciptakan kesempatan bagi mereka untuk saling belajar 
satu sama lain. Di lain pihak, perbedaan di kalangan siswa juga 
dapat mengakibatkan mereka lebih senang tutup mulut dan 
terjadi kesalahpahaman yang tidak produktif. 

Sebagai etnis pendatang hendaknya pandai-pandai 
menyesuaikan diri dengan warga asli (Kamus besar Bahasa 
Indonesia, 2003), dengan berjalannya waktu yang cukup 
panjang sehingga memunculkan pembauran dan penyesuaian 
karakter masing-masing etnis. 

Kajian terkait dengan efektifitas pembelajaran berpola 
PBMP, TPS, dan gabungan PBMP+TPS pada sekolah multietnis 
belum banyak ditemukan tetapi dapat dijelaskan pula bahwa 
melalui langkah-langkah dalam sintaks pembelajaran berupa 
diskusi kelompok akan membantu siswa untuk menyerap lebih 
banyak informasi terkait dengan topik pelajaran, melakukan 
revisi jika masih belum sempurna dan bahkan melatih kecepatan 
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dan ketepatan berpikir. Hal ini sesuai dengan Slavin (1991) 
yang menjelaskan bahwa dalam pembelajaran kooperatif, 
siswa belajar bersama dan saling menyumbangkan pikiran, dan 
bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar secara 
individu atau kelompok. Lebih lanjut dijelaskan oleh David 
dan Roger (dalam Hamdun, 2003) bahwa agar dapat berfungsi 
secara optimal, maka yang harus ada dalam belajar kooperatif, 
yaitu: 1) saling ketergantungan positif, 2) pertanggung jawaban 
individual, 3) tatap muka (interaksi langsung), 4) komunikasi 
antar anggota, dan 5) evaluasi proses kelompok. Meskipun 
tidak menunjukkan langsung kepada strategi pembelajaran 
PBMP, TPS, dan gabungan PBMP+TPS, rujukan tersebut 
memberikan gambaran bahwa strategi PBMP, TPS, dan 
gabungan PBMP+TPS memiliki karakteristik yang sesuai dengan 
langkah-langkah strategi pembelajaran kooperatif secara umum. 
Analisis konsistensi strategi pembelajaran, diketahui bahwa 
penerapan strategi PBMP, TPS, dan gabungan PBMP+TPS 
pada siswa dengan keragaman etnis di SD telah dilaksanakan 
secara konsisten dari awal hingga akhir pembelajaran atau tidak 
terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi ini telah dilaksanakan 
dengan baik dan efektif untuk meningkatkan keterampilan 
metakognisi siswa.

Menurut pendapat Hill (1993) dalam Imelda (2005) bahwa 
belajar dengan strategi kooperatif memiliki kelebihan dalam 
meningkatkan prestasi siswa, memperdalam pemahaman siswa, 
menyenangkan dalam belajar, mengembangkan rasa saling 
memiliki dan mengembangkan keterampilan untuk masa 
depan. Menurut Tuhusetya (2007) bahwa dengan menggunakan 
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strategi kooperatif siswa tidak bisa lagi bergantung kepada 
sesama anggota karena setiap anggota memiliki rasa tanggung 
jawab yang tinggi terhadap setiap permasalahan yang dibahas 
dalam forum diskusi, karena dengan cara demikian setiap 
anggota selalu siap jika sewaktu-waktu ditunjuk oleh guru. 

Temuan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi 
kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam pembelajaran 
terutama guru bahwa untuk meningkatkan hasil belajar berupa 
keterampilan metakognisi pada siswa dari berbagai etnis yang 
ada dapat menggunakan strategi pembelajaran PBMP, TPS, dan 
gabungan PBMP+TPS. 

4. Strategi Pembelajaran Berpola PBMP, TPS, dan 
Gabungan PBMP+TPS terhadap Ketrampilan Berpikir 
Kritis pada Siswa SD Multietnis

1) Strategi Pembelajaran

Haerullah (2012) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa 
terdapat pengaruh strategi terhadap keterampilan berpikir kritis 
siswa SD multietnis. Dari hasil ini kemudian dilakukan uji LSD 
untuk mengetahui perbedaan masing-masing level strategi. Hasil 
uji LSD menunjukkan bahwa rata-rata keterampilan berpikir 
kritis siswa pada strategi pembelajaran PBMP, berbeda dengan 
TPS dan PBMP+TPS serta berbeda nyata dengan strategi 
konvensional. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Hasanah (2006) yang 
menyatakan bahwa pembelajaran biologi melalui pola Pemberdayaan 
Berpikir Melalui Pertanyaan (PBMP) dengan metode think pair 
share (TPS) lebih mampu meningkatkan keterampilan berpikir 
dan hasil belajar siswa. Hal yang sama disampaikan oleh Hartati 
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(2010) bahwa strategi pembelajaran TPS merupakan salah satu 
pembelajaran kooperatif yang menekankan pada interaksi sosial 
anak sehingga siswa yang merasa kesulitan dalam memecahkan 
masalah akan terbantu dengan anak yang pintar dan memiliki 
kemampuan yang lebih tinggi dari anggota kelompoknya. 

Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian 
Ghifard, (2008) dalam Miranda (2010) bahwa penerapan 
pembelajaran kooperatif TPS dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa, karena itu unggul untuk dikembangkan dalam proses belajar 
mengajar di sekolah. Hasil penelitian lain, menunjukkan bahwa 
pemahaman konsep siswa yang mengalami pembelajaran berpola 
PBMP dalam strategi kooperatif TPS berbeda signifkan atau lebih 
tinggi dibanding kelas konvensional. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Corebima (2005) 
bahwa terdapat berbagai kajian atau telaah sebenarya telah 
menemukan adanya hubungan (bahkan pengaruh) antara 
kemampuan penalaran formal dan prestasi belajar biologi 
termasuk keterampilan laboratorium dan keterampilan berpikir 
kritis. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa kemampuan berbahasa 
merupakan salah satu indikator kemampuan berpikir. Hasil 
jawaban siswa pada pos tes menunjukkan bahwa siswa sudah lebih 
marnpu mengemukakan jawaban dengan bahasa yang lebih baik, 
lebih runtut, menunjukkan adanya pemahaman konsep, kejelasan 
yang baik dan menunjukkan analisis yang baik dalam menjawab 
pertanyaan.

Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan Habibah 
(2008) yang mengemukakan bahwa penggunaan strategi TPS 
yang dipadu dengan PBMP dapat meningkatkan keterampilan 
berpikir kritis siswa. Yuliarini (2006) juga mengemukakan 
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bahwa terjadi peningkatan keterampilan berpikir siswa setelah 
penerapan metode pembelajaran berpola PBMP melalui metode 
pembelajaran kooperatif TPS. Strategi yang diterapkan dengan 
pola PBMP dipadu TPS dapat meningkatkan keterampilan 
berpikir karena dalam setiap tahap pembelajaran yang dilakukan 
memeriukan keterampilan berpikir yang bertahap. Diharuskan 
siswa menyelesaikan LS PBMP yang diberikan sebelum 
pembelajaran, akan membuat siswa memikirkan ban dengan 
lebih teliti dan memperbanyak sumber untuk menyelesaikan 
LS PBMP.

Menurut Yuliati (2009) keterampilan berpikir mengandung 
arti bahwa berpikir dapat diajarkan dan memerlukan latihan-
latihan untuk dapat memilikinya, seperti halnya dengan 
kemampuan-kemampuan lainnya. Pemyataan ini menunjukkan 
bahwa seseorang harus dilatih pemikirannya terlebih dahulu 
sebelum mereka dapat memiliki keterampilan berpikir yang lebih 
baik. Dalam penelitian ini siswa diiatih dengan menggunakan pola 
PBMP untuk dijawab dan diselesaikan secara mandiri (tahap 
think). Kemudian siswa dilatih untuk mengeksplor lebih jauh lagi 
pengetahuannya pada tahap pair dan share. Dengan penerapan 
pola PBMP dipadu TPS ini menunjukkan adanya peningkatan 
keterampilan berpikir siswa.

Pelaksanaan strategi kooperatif TPS di kelas akan membantu 
siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Pengetahuan 
baru yang diperoleh tersebut akan membantu siswa dalam 
mengevaluasi ban yang telah dituliskan sebelumnya (diperoleh 
melalui pengamatan atau praktikum). Dengan demikian, siswa 
akan dilatih kemampuan berpikirnya menjadi lebih baik dan 
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lebih kompleks. Sehingga penerapan pola PBMP yang dipadukan 
dengan TPS dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa. 

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Bary (1992 
dalam Proulx, 2004) yang menjelaskan bahwa berpikir 
kritis adalah sebuah proses menurut langkah-langkah untuk 
menganalisis, menguji, dan mengevaluasi argumen. Vygotsky 
(1978) dalam Ghokale (1995) menjelaskan bahwa siswa yang 
bekerja sama dalam kelompok akan menunjukkan kemampuan 
berpikir kritis yang tinggi dibandingkan dengan siswa yang 
belajar secara individual. 

Berpikir bersama di dalam kelompok memungkinkan siswa 
untuk saling berinteraksi dan bertukar informasi terkait dengan 
materi pelajaran yang sementara dipelajari. Siswa yang belum 
memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih baik akan lebih 
terbantu dengan siswa lainnya yang telah memiliki kemampuan 
berpikir kritis yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan Nur (1996) 
mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tidak hanya 
unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep IPA 
yang sulit, tetapi juga sangat berguna untuk menumbuhkan 
kerjasama, berfikir kritis, kemauan membantu teman dan 
sebagainya. 

Dapat disimpulkan dari penjelasan-penjelasan tersebut 
bahwa strategi pembelajaran PBMP, TPS, dan gabungan 
PBMP+TPS ketiganya lebih banyak memberikan banyak waktu 
kepada siswa untuk berinteraksi baik di luar maupun dalam proses 
pembelajaran di kelas. Banyaknya waktu dan kesempatan yang 
diperoleh siswa, terlihat dari petunjuk penggunaan LS PBMP, 
bahwa LS PBMP dapat dibagikan pada siswa 1 minggu sebelum 
pembeljaran dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan Arends (2008) 
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bahwa kesempatan terpenting dalam pembelajaran kooperatif 
adalah peluang bagi siswa dengan berbgai kebutuan khusus dan 
dari beragam latar belakang untuk bekerja bersama-sama dalam 
kelompok, pembelajaran koopratif juga merupakan salah satu 
cara yang penting bagi siswa-siswa dengan berbagai disabilitas 
untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan kelas, seperti 
siswa-siswa yang berasal dari dari berbagai macam latar belakang 
rasial dan etnis untuk mengembangkan pemahamannya yang 
lebih baik satu sama lain. Untuk itu guru perlu menggunakan 
pembelajaran kooperatif untuk memenuhi kebutuhan siswa.

2) Etnis 

Etnis berpengaruh signifikan terhadap keterampilan 
berpikir kritis siswa. Peningkatan keterampilan berpikir kritis 
dapat dilihat dari rata-rata skor keterampilan berpikir kritis 
siswa sebelum perlakuan (prates) dibandingkan rata-rata 
skor keterampilan berpikir kritis sesudah perlakuan (postes). 
Terkait keterampilan berpikir kritis siswa masing-masing etnis 
tidak berbeda nyata. Hal ini terjadi karena etnis asli (bukan 
pendatang) memiliki kedekatan. Kedekatan masing-masing 
etnis ini terjadi karena dalam sejarah menunjukkan bahwa etnis-
etnis ini pernah menjadi wilayah kekuasaan atau sebagai daerah 
bagian dari kerajaan Ternate (Ammari, 2003). 

Etnis Ternate sebagai etnis asli di kota Ternate, namun 
tidak menunjukkan keegoan terhadap etnis lain baik etnis 
lokal maupun etnis nasional yang berdomisili di Kota Ternate. 
Sikap mental masyarakat etnis Ternate serta adat dan budayanya, 
memberikan kemungkinan dan harapan untuk bekerja sama 
dengan etnis-etnis pendatang dalam hal pengembangan daerah. 



Model & Pendekatan Pembelajaran Inovatif (Teori dan Aplikasi)    - 195

Etnis Ternate memanfaatkan potensi kekayaan daerahnya, seperti 
sumber daya alam dan budaya yang merupakan faktor yang 
amat penting bagi pelaksanaan pengembangan pembangunan 
daerah maupun nasional. 

Meskipun hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak ada 
perbedaan yang nyata, namun kenyataannya masing-masing 
etnis lokal ini juga memiliki perbedaan-perbedaan antara satu 
dengan yang lain. Hal ini dapat dikemukakan oleh Rivai Umar 
(mantan Rektor Universitas Khairun Ternate) bahwa di bidang 
pendidikan, kadang-kadang etnis asli merasa lebih tertinggal bila 
dibandingkan dengan etnis pendatang dan etnis lokal lainnya 
di provinsi Maluku Utara. Hal ini disebabkan karena etnis asli 
yang berdomisili di pusat kota dan sekitarnya lebih tertarik 
pada upaya perolehan penghasilan jangka pendek, sehingga para 
remaja dan pemudanya kurang tertarik dengan melanjutkan 
pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (Umar, 2000).

Etnis pendatang adalah orang-orang asing yang datang 
dan menempati suatu daerah yang bukan daerah asalnya atau 
berstatus pendatang di daerah tersebut. Tentunya sebagi etnis 
pendatang, etnis Makian dan Tidore hendaknya mereka pandai 
dalam menyesuaikan diri dengan warga asli agar bias berhasil di 
berbagai bidang. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ahmadi 
(2003) bahwa keberhasilan peningkatan taraf hidup tidaklah 
bergantung semata-mata pada kemampuan fisik yang lebih baik, 
tetapi juga tergantung pada kualitas non fisik berupa memiliki 
sikap hemat, disiplin, ulet, pekerja keras, memiliki semangat 
mengembangkan diri, dan sebagainya yang semuanya itu 
dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. 
Sekarang ini berbagai lapisan masyarakat pedesaan banyak 
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yang hidup dalam kemiskinan. Sehingga ada bagitu banyak 
masyarakat pedesaan yang pindah kekota (sebagai pendatang) 
dengan tujuan untuk mencari pekerjaan karena ingin mengubah 
taraf hidup dalam arti bahwa mereka ingin hidup lebih baik 
atau lebih layak. 

Soetomo (2009) menyatakan bahwa pada umumnya 
manusia mengidealkan kondisi kehidupan yang sejahtera. Oleh 
sebab itu selalu ada usaha untuk mewujudkannya, walaupun 
tidak pernah berhasil mencapai kesejahteraan yang penuh oleh 
karena kondisi sejahtera secara penuh tersebut tidak pernah 
dapat diwujudkan, maka upaya melakukan perubahan menuju 
kondisi ideal berlangsung sepanjang waktu. Seiring dengan 
hal tersebut masyarakat pendatang masih menganggap bahwa 
hidup di kota lebih banyak lapangan pekerjaan, tetapi juga 
kehidupan di kota cukup keras dan berat bagi pendatang yang 
tidak memiliki keterampilan kerja. 

Hubungan sosial antara etnis lokal lainnya yang berdomisili 
di kota Ternate didasari oleh prinsip hormat-menghormati 
yang dimanifestasikan antara lain dalam bentuk rasa sungkan, 
menerima keadaan yang ada dan toleransi. Bisa dimengerti bila 
muncul penilaian bahwa ada etnis tertenti yang lebih terkenal 
sebagai etnis yang ulet, tekun, dan mudah menyesuaikan diri.

Siswa yang mampu berinteraksi dengan siswa lainnya dalam 
kelompok akan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan 
keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar lainnya. Hal 
ini sesuai dengan Ibrahim (2000) yang menjelaskan bahwa 
tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan 
secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, 
budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuannya. 
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Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi siswa dari 
bebagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling 
bergantung pada tugas-tugas akademik dan melalui struktur 
penghargaan kooperatif akan belajar saling menghargai satu 
sama lain. Menurut Slavin (1995) pembelajaran kooperatif 
merupakan bentuk pembelajaran yang didasarkan pada 
pemahaman konstruktivisme, yaitu siswa akan lebih mudah 
menemukan dan memahami materi pelajaran yang sulit apabila 
mereka dapat saling mendiskusikan bersama dengan temannya. 

3) Interaksi Strategi Pembelajaran dan Etnis Terhadap 
Keterampilan BerpikirKritis.

Keterampilan berpikir pada kelompok kombinasi strategi 
pembelajaran berpola PBMP pada masing-masing etnis 
sesungguhnya tidak berbeda keterampilan berpikir kritisnya, 
sehingga dapat dinyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis 
pada masing-masing etnis tersebut tidak berbeda nyata. Hal 
ini dapat terjadi karena adalanya Interaksi karakter siswa pada 
masing-masing etnis yang memiliki perilaku yang baik misalnya 
kejujuran, rasa hormat, kesetiaan, idealisme, berbudi luhur, 
tanggung jawab, kerjasama, ulet, demokratis, pekerja keras, 
santun, sabar, dan cerdas dipadukan dengan karakteristik 
strategi pembelajaran kooperatif akan memotivasi tiap siswa 
untuk berpikir kritis (Haerullah, 2009). 

Temuan ini sejalan dengan pendapat Browne & Keeley 
(1990) dalam Kauchak (2009) bahwa penggunaan strategi 
questioning di dalam kelas akan membantu siswa mempelajari 
konten dan untuk mengajari mereka berpikir lebih kritis dan 
analitis. Pemikiran kritis merujuk pada karakteristik masing-
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masing siswa. Lebih lanjut dijelaskan oleh Kauchak (2009) 
bahwa implementasi strategi-strategi questioning yang tepat 
tentu saja dapat meningkatkan kualitas interaksi verbal, yang 
merupakan factor penting dalam memenuhi kebutuhan-
kebutuhan siswa yang beragam etnisnya. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa etnis 
pendatang adalah orang-orang asing yang datang dan menempati 
suatu daerah yang bukan daerah asalnya atau berstatus pendatang 
di daerah tersebut. Tentunya sebagi etnis pendatang hendaknya 
mereka pandai-pandai menyesuaikan diri dengan warga asli. 
Menurut Ahmadi (2003) bahwa keberhasilan peningkatan taraf 
hidup tidaklah bergantung semata-mata pada kemampuan fisik 
yang lebih baik, tetapi juga tergantung pada kualitas non fisik 
berupa memiliki sikap hemat, disiplin, ulet, pekerja keras, 
memiliki semangat mengembangkan diri, dan sebagainya yang 
semuanya itu dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan taraf 
hidupnya. Salter (2009) dalam Maasawet (2009) menyatakan 
bahwa sebagai pendatang yang sukses harus menunjukkan 
kejujuran, rasa hormat, kesetiaan, idealisme, berbudi luhur, 
tanggung jawab, kerjasama, kerja keras, santun, sabar, hidup 
hemat, mencintai tanpa pamri, dan kepuasan hidup. Bilamana 
kategori-kategori tersebut dilakukan maka sebagai pasti akan 
sukses walaupun berstatus sebagai pendatang.

Penjelasan-penjelasan di atas memberikan gambaran 
bahwa secara psikologis, etnis pendatang memiliki motivasi 
yang tinggi terkait dengan upaya untuk mempertahakan hidup 
dan merubah hidup lebih layak di daerah yang baru ditempati. 
Helmi (1999) menjelaskan bahwa perilaku manusia disebabkan 
oleh faktor dari dalam (deterministik), faktor lingkungan atau 
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proses belajar dan interaksi dengan lingkungan. etnis pendatang 
untuk dapat bertahan hidup di daerah yang baru menyebabkan 
etnis pendatang memiliki motivasi yang tinggi mencapai 
kehidupan yang layak, demikian pula motivasi yang tinggi 
untuk mencapai kehidupan yang layak dapat dianalogikan 
pula motivasi tersebut di bidang pendidikan pada umumnya 
dan khususnya pembelajaran di sekolah. Kiat-kiat hidup yang 
dimiliki oleh etnis pendatang tersebut kurang dimiliki oleh 
etnis lokal atau sebagai penduduk asli. Kemungkinan karena 
etnis lokal merasa bahwa segala keperlluan hidup mereka 
gampang dicari, sebab posisi mereka adalah sebagai tuan atau 
pemilik daerah (mereka sebagai pemiliki tanah/tuan tanah), 
maka mereka tidak perlu bersusah payah untuk mencari apa 
yang dikehendaki.sehingga mereka tidak perlu berjuang dengan 
bekerja keras untuk memperoleh sesuatu. Sifat masa bodoh 
untuk berjuang atau bersaing dalam pekerjaan yang berat supaya 
memperoleh imbalan yang layak tidak mereka lakukan. Bagi 
kehidupan etnis pendatang, kerja keras dan ulet serta tahan 
menghadapi goncangan penghidupan dalam segi apapun tidak 
terkecuali dalam mengenyam pendidikan formal harus mereka 
miliki agar mereka bisa meraih apa yang dicita-citakan yaitu 
hidup lebih baik dan layak dengan masyarakat lokal.

Keunggulan sintaks ketiga model pembelajaran yang 
diterapkan ini adalah setiap sintaks dapat memberikan 
kesempatan pada semua siswa untuk berpikir bersama (tahap 
Think). Selanjutnya pada tahap Pair, siswa diberi kesempatan 
untuk berpasang-pasangan untuk berdiskusi, dan kemudian 
siswa menyampaikan ide-idenya melalui tahap Sahare. Tentunya 
melalui ide-ide yang mereka kemukakan membiasakan siswa 
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untuk berpikir kritis. Menurut (Zaini, 2007) bahwa sesuatu yang 
selalu diulang-ulang akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan. 
Selanjutnya terkait keunggulan karakteristik pembelajaran 
berpola PBMP, Amstrong et al., (2005) menjelaskan bahwa 
dengan menerapkan strategi-strategi questioning secara efektif 
memungkinkan guru dapat memanfaatkan kekuatan-kekuatan 
siswa yang beragam etnisnya.

 Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa siswa pada 
etnis pendatang sangat cocok dan lebih mudah menyesuaikan 
cara belajar dengan strategi pembelajaran PBMP, TPS, dan 
gabungan PBMP+TPS karena dapat mengolah informasi 
yang diperlukan untuk mengkonstruksi pengetahuan dan 
meningkatkan perolehan belajarnya. Keunggulan ini didukung 
oleh Kordi(tanpa tahun) dalam Hasan (2003) bahwa warga 
etnis pendatang contohnya etnis Makian selalu mengungguli 
etnis-etnis lokal lain baik sebagai petani, pendidikan, birokrasi, 
politik, dan sebagainya. 

Pengaruh etnis terhadap keterampilan berpikir kritis siswa 
merupakan hal yang patut diperhatikan dipertimbangkan 
dalam proses pembelajaran. Indonesia sebagai negara yang 
memiliki keragaman etnis juga sangat mempengaruhi proses 
pembelajaran, dimana masing-masing etnis memiliki keunggulan 
dan kekurangannya. Pembelajaran yang efektif tidak hanya 
yang dapat diterima oleh sebagian etnis saja tetapi lebih dari 
itu pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat 
memberan semua ragam etnis, budaya maupun ras yang ada 
di dalam proses pembelajaran. Faktor lain adalah kesungguhan 
guru dan siswa dalam melaksanakan strategi pembelajaran juga 
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dapat menjadi penentu perolehan keterampilan berpikir kritis 
siswa (Sudjana dan Ibrahim, 2001).

Hasil penelitian Haerullah (2012) menyatakan adanya 
peningkatan keterampilan berpikir kritis pada pada masing-
masing etnis akibat mendapat perlakuan pembelajaran berpola 
PBMP, TPS, dan gabungan PBMP+TPS, strategi ini juga 
menunjukkan perbedaan etnis siswa di dalam kelas akan 
mampu merekunstruksi apa yang dipelajarinya menjadi sesuatu 
pengetahuan yang menjadi milik sendiri dan dengan sendirinya 
akan masuk dalam a long term memory, tetapi hal ini dapat 
tercapai karena adanya penggunaan LS PBMP untuk dijawab oleh 
siswa dan diselesaikan secara mandiri (tahap think), selanjutnya 
siswa dilatih untuk mengeksplor lebih jauh lagi pengetahuannya 
pada tahap pair dan share. 

Terkait dengan peningkatan keterampilan berpikir 
kritis siswa pada masing-masing level etnis yang kemudian 
disimpulkan bahwa ada pengaruh etnis terhadap berpikir kritis 
siswa, didukung oleh pernyataannya Piaget yang dikutip oleh 
Zan, B (1994) dalam Zamroni (2011) bahwa kemampuan 
memahami dan menghargai berbagai perbedaan yang dimiliki 
siswa merupakan indikator bahwa seseorang sudah sampai 
level tinggi dalam perkembangan kemampuan kognitif. 
Kemampuan–kemampuan seperti membangun hubungan antar 
kelompok, menerima teman sekelas yang lemah dalam bidang 
akademik, dan menghargai berbagai perbedaan hanya dimiliki 
oleh siswa yang beragam etnisnya.

Strategi PBMP, TPS, dan gabungan PBMP+TPS 
adalah strategi yang direkomendasikan karena sangat cocok 
diterapkan di SD yang memiliki keragaman etnis. Alasan yang 
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dapat dikemukakan bahwa strategi ini memungkinkan siswa 
dapat berinteraksi dengan baik dalam kelompok serta saling 
membantu dan bertukar informasi terkait dengan materi 
pelajaran yang sementara dipelajari. Strategi ini juga melatih 
siswa dari berbagai etnis untuk berpikir cepat dan tepat untuk 
memecahkan permasalahan (Haerullah, 2012).

5. Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Pola PBMP, 
TPS, dan Gabungan PBMP+TPS terhadap Sikap Sosial 
Siswa SD Multietnis

1) Strategi Pembelajaran 

Menurut Haerullah, (2012) dalam hasil penelitiannya bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan dari strategi pembelajaran 
berpola PBMP, TPS, dan gabungan PBMP+TPS terhadap sikap 
sosial siswa. Dari hasil analisis diperoleh gambaran bahwa sikap 
sosial siswa yang belajar dengan strategi pembelajaran gabungan 
PBMP+TPS berbeda dengan strategi pembelajaran PBMP dan 
TPS, demikian pula berbeda nyata dan lebih tinggi dari strategi 
pembelajaran kovensional. Atas dasar hasil analisis ini dapat 
dijelaskan bahwa penerapan strategi pembelajaran kooperatif 
PBMP, TPS, dan gabungan PBMP+TPS lebih berpotensi 
meningkatkan sikap sosial siswa dibandingkan dengan strategi 
pembelajaran konvensional. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Vigotsky dalam (Ibrahim dan Nur, 2000) bahwa dalam interaksi 
sosial dengan teman lain melalui kerja kelompok memacu 
terbentuknya ide dan memperkaya perkembangan mental anak. 
Melalui interaksi sosial siswa dihadapkan pada proses berpikir 
menjadi terbuka bagi seluruh siswa.
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Pengaruh strategi pembelajaran PBMP, TPS, dan gabungan 
PBMP+TPS terhadap sikap sosial siswa, disebabkan karena 
strategi tersebut lebih memungkinkan siswa untuk berinteraksi 
dan berkolaborasi di dalam kelompok diskusi. Interaksi yang 
terjadi di dalam kelompok ini melibatkan siswa dari berbagai latar 
belakang etnis, budaya, dan sebagainya. Nur (2005) menyatakan 
pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran di 
mana siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dengan 
siswa yang berbeda kemampuan, jenis kelamin, bahkan latar 
belakang, yang belajar satu sama lain sebagai sebuah tim. Setiap 
anggota kelompok akan saling membantu satu sama lain dalam 
kelompok yang sama dan saling bergantung untuk mencapai 
keberhasilan kelompok dalam belajar. Dijelaskan lebih lanjut 
oleh Ibrahim, dkk (2000) terdapat tiga tujuan instruksional 
penting yang dapat dicapai dengan pembelajaran kooperatif 
yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, 
dan pengembangan keterampilan sosial.

Terkait dengan keunggulan strategi PBMP, TPS, dan 
gabungan PBMP+TPS seperti telah dijelaskan sebelumnya, 
diperkuat oleh Gerungan (2004) bahwa pembentuakn sikap 
tidak terjadi dengan sendirinya atau sengan sembarangan. 
Pembentukan sikap senantiasa berlangsung dalam interaksi 
manusia berkaitan dengan objek tertentu. Interaksi sosial di 
dalam kelompok maupun di luar kelompok dapat mengubah 
sikap atau membentuk sikap yang baru. Lebih lanjut oleh 
Sanjaya (2006) bahawa dalam proses pembelajaran di sekolah, 
baik secara disadarai maupun tidak, guru dapat menanamkan 
sikap tertentu kepada siswa melalui proses pembiasaan. 
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Dengan menerapkan strategi pembelajaran berpola PBMP, 
TPS, dan gabungan PBMP+TPS seperti ini dapat meningkatkan 
sikap sosial siswa melalui kualisi dan kerjasama antara siswa yang 
beragam etnisnya. Dengan demikian sikap sosial siswa yang 
terbentuk dapat terlihat dari sikap toleransi atau tenggang rasa, 
sikap kerja sama atau gotong-royong, sikap tanggungjawab, 
dan sikap demokratis dan pluralitas yang tinggi. Hal ini sejalan 
dengan Ravitch (2010) mengembangakan koalisi merupakan 
esensi dari praktek demokrasi. Dengan membentuk koalisi, 
kelompok-kelompok yang bebrbeda bahkan saling berlawanan 
akan belajar bagaiman berargumentasi secara damai, bagaimana 
cara mewujudkan tujuan dengan cara-cara yang baik dan tanpa 
kekerasan, serta bagaiman hidup berdampingan dan bekerja 
sama dengan segala perbedaan yang ada.

Sikap sosial siswa berupa sikap toleransi atau tenggang rasa, 
sikap kerja sama atau gotong-royong, sikap tanggungjawab, 
dan sikap demokratis dan pluralitas yang tinggi bias tercapai 
apabila adanya keberagaman siswa di dalam kelas. Selanjutnya 
dijelaskan oleh Zamroni (2011) bahwa kesadaran akan 
karakteristik multietnis sebagai realitas bermasyarakat dan 
perlunya memegang teguh sifat tenggang rasa dan toleransi 
akan melahirkan suatu kesadaran baru bahwa kerjasama dengan 
segala perbedaan merupakan kebutuhan mutlak yang tidak bias 
ditinggalkan oleh masing-masing siswa.

Winkel (1987) menyatakan bahwa sesuatu objek dihayati 
sebagai sesuatu yang berharga, maka timbullah perasaan 
senang atau positif. Sebaliknya jika sesuatu objek dihayati 
sebagai sesuatu yang tidak berharga, atau tidak bermanfaat, 
maka timbullah perasaan tidak senang atau negatif. Siswa yang 
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merasa senang akan bergairah dan bersemangat dalam belajar. 
Sebaliknya siswa yang merasa tidak senang, tidak akan bergairah 
dalam belajar akan mengalami kesulitan. Perasaan tertarik 
terhadap sesuatu yang sedang dipelajari akan mempengaruhi 
minat belajar. Dengan demikian akan muncul pada diri siswa 
sikap perhatian ketertarikan, keyakinan, dan kepuasan terhadap 
penerapan pembelajaran kooperatif PBMP, TPS, dan gabungan 
PBMP+TPS sehingga berdampak positif terhadap proses dan 
hasil belajar siswa.

2) Etnis 

Etnis tidak berpengaruh terhadap sikap sosial siswa, 
namun skor rata-rata sikap sosial terkoreksi menunjukkan ada 
peningkatan nilai sikap sosial. Hal ini terlihat bahwa skor rata-
rata sikap sosial yang paling tinggi terlihat pada etnis pendatang 
tetapi tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna dengan 
skor rata-rata terkoreksi sikap sosial etnis bukan pendatang 
(Haerullah, 2012). 

Peningkatan sikap sosial masing-masing etnis juga tidak 
terlepas dari karaktesitik dari siswa pada masing-masing etnis 
tersebut. Sampai saat ini belum ada rujukan yang menyebutkan 
secara pasti pengertian etnis pendatang sehingga penulis 
menggunakan pengertian etnis pendatang dalam tulisan ini 
adalah orang asing yang datang atau sebagai orang pendatang di 
daerah tersebut yang hendaknya pandai-pandai menyesuaikan 
diri dengan warga asli. Sedangkan etnis lokal adalah etnis yang 
berada di suatu daerah tertentu. 

Menurut Vigotsky dalam Arends (2004) interaksi sosial 
dengan anak atau orang lain mampu menstimulasi pembentukan 
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gagasan baru dan mendukung intelektual masing-masing anak. 
Selanjutnya Syah (2005) juga menjelaskan bahwa setiap siswa 
yang telah mengalami proses pembelajaran, terjadi perubahan 
kencenderungan sikap untuk bertindak dengan cara tertentu 
terhadap suatu objek, tata nilai dan sebagainya. Ibrahim (2000) 
mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif dikembangkan 
untuk mencapai tiga tujuan pembelajaran penting yakni; hasil 
belajar akademik, penerimaan terhadap keberagaman, dan 
pengembangan keterampilan sosial. 
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BAB VII

MODEL PEMBELAJARAN 
YANG DISARANKAN 

DI K13

Tujuan

Setelah membaca buku Strategi Belajar Mengajar pada 
bagian ini diharapkan pembaca dapat memahami pengertian 
serta implementasi dari model-model pembelajaran:
1. Model Pembelajaran Inquiry Based Learning 
2. Model Pembelajaran Discovery Learning

3. Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 
4. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)
5. Model Pembelajaran Pemecahan Masalah (Problem Solving)
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A. Model Pembelajaran berbasis Inkuiri (Inquiry Based 
Learning)

Kata inkuiri berasal dari bahasa inggris “Inquiry” berarti 
pertanyaan, pemeriksaan, atau penyelidikan. Dalam bidang 
sains, Inquiry berarti seni /ilmu bertanya tentang alam dan 
menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Inquiry 
memerlukan eksperimentasi, refleksi, dan pengenalan terhadap 
kekuatan dan kelemahan metode yang digunakan (Hebrank, 
2000). Pendapat senada dikemukakan oleh Budnitz (2003), 
yang mengatakan bahwa inquiry berarti mengajukan pertanyaan 
yang dapat dijawab melalui justifikasi dan verifikasi. Inquiry 
dilakukan melalui langkah-langkah seperti observasi dan 
pengukuran, hipotesis, interpretasi, dan penyusunan teori. 

Dalam bidang pembelajaraan, dikenal model pembelajaran 
yang disebut Inquiry-Based Learning (IBL). Sani (2014) 
mengungkapkan bahwa Pembelajaran Berbasis Inkuiri adalah 
pembelajaran yang melibatkan siswa dalam merumuskan 
pertanyaan yang mengarahkan untuk melakukan investigasi 
dalam upaya membangun pengetahuan dan makna baru. Dari 
berbagai model yang telah dikaji dalam Models of Teaching 
(Joyce,et al., 2000), model pembelajaran inkuiri merupakan 
salah satu model kognitif yang diunggulkan untuk mengajar 
sains di sekolah.

Sementara itu, Kunandar (2007) menambahkan bahwa 
pembelajaran berbasis inkuiri (inquiry based learning) dapat 
memacu keinginan siswa untuk memahami konsep, memotivasi 
mereka untuk melanjutkan pekerjaannya hingga mereka 
menemukan jawaban atas suatu permasalahan, serta memberikan 
siswa pengalaman-pengalaman yang nyata dan aktif. Siswa 
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juga diharapkan dapat mengambil inisiatif guna memecahkan 
masalah, membuat keputusan, dan memperoleh keterampilan. 
Dengan demikian, inkuiri memungkinkan terjadinya integrasi 
berbagai disiplin ilmu.

Menurut piaget bahwa model pembelajaran inquiry 
adalah model pembelajaran yang mempersiapkan siswa pada 
situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar 
melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawabannya sendiri, serta 
menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang 
lain, membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang 
ditemukan siswa lain (Mulyasa, 2008). Adapun teori-teori 
belajar yang mendasari proses pembelajaran dengan model 
inkuiri antara lain: Teori belajar kontruktivisme, Teori belajar 
ausubel, dan Teori belajar penemuan dari Bruner.

Pembelajaran di sekolah dapat dilakukan dengan pendekatan 
inkuiri (Inquiry) maupun pemecahan masalah (Problem Solving). 
Teori yang mendasari terjadinya belajar yang berorientasi pada 
inkuiri dan pemecahan masalah adalah konstruktivisme dan 
siklus belajar (Yager,1991). Menuru National Science Education 
Standar (NRC,1996) perencanaan pengajaran inkuiri dapat 
dilakukan dengan cara:
1) Mengembangkan kerangka kerja jangka panjang dan 

tujuan-tujuan jangka pendek bagi siswanya;
2) Memilih konten sains, mengadaptasi dan merancang 

kurikulum yang memenuhi minat, pengetahuan 
pemahaman, kemampuan dan pengalaman siswa;
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3) Memilih strategi mengajar dan penilaian yang mendukung 
pengembangan pemahaman siswa dan memberikan dampak 
iringan terhadap masyarakat pembelajar sains; dan

4) Bekerja sama sebagai kolega di dalam disiplin, juga lintas 
disiplin dan jenjang kelas.

Dalam inkuiri diperlukan kemmapuan bertanya, memilih 
alat dan atau metode, serta mencapai hasil yang diharapkan 
sebagai komponennya. Penerapannya model ini dilakukan 
dalam kelompok kecil, agar dapat menumbuhkan pengetahuan, 
kemampuan berfikir, sikap dan keterampilann komunikasi. 
(Trowbridge & Bybee, 1990), Ditinjau dari kompleksitasnya 
pembelajaran dengan inkuiri dibedakan menjadi tiga tingkatan 
yaitu pembelajaran penemuan (Discovery), pembelajaran inkuiri 
terbimbing (Guided Inquiry) dan tingkatan paling kompleks 
inkuiri terbuka atau bebas (Open Inquiry). Berikut penjelasannya;
•	 Dalam pembelajaran penemuan (Discovery), siswa diajak 

melakukan pencarian konsep melalui kegiatan yang 
melibatkan pertanyaan, inferensi, prediksi, nerkomunikasi, 
interprestasi dan menyimpulkan;

•	 Dalam pembelajaran inkuiri terbimbing (Guided Inquiry), 
permaslahan/problem dimunculkan oleh pembimbing atau 
oleh guru;

• Sementara dalam pembelajaran inkuiri terbuka atau bebas 
(Open Inquiry), masalah berasal dari siswa dengan bantuan 
arahan dari seorang guru sampai siswa menemukan apa yang 
dipertanyakan dan mungkin berakhir dengan pertanyaan 
atau masalah baru yang perlu ditindaklanjuti pada kegiatan 
pembelajaran berikutnya.
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Pada pembelajaran inkuiri melibatkan keterampilan proses 
sains atau kemampuan dasar bekerja ilmiah. Hebrank (2000) 
inkuiri merupakan seni bertanya IPA tentang gejala alam dan 
menemukan jawaban terhadap pertanyan-pertanyaan tersebut. 
Di dalam inkuiri melibatkan observasi, melakukan pengukuran, 
berhipotesis, interprestasi, membangun teori, merencanakan 
penyelidikan, bereksperimen dan refleksi. Kemampuan dasar 
ilmiah merujuk pada berbagai strategi santifik untuk mempelajari 
gejala alam serta mencoba menjelaskan berdasarkan bukti yang 
diperoleh dari observasi, kegiatan atau aktivitas siswa.

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran inkuiri, guru hendaknya 
memperhatikan langkah-langkah dari model inkuiri agar 
pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai 
dengan apa yang diharapkan. Sanjaya (2006) secara umum 
proses pembelajaran yang menggunakan model inkuiri dapat 
mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :
1) Orientasi, Langkah orientasi adalah langkah untuk 

membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif 
sehingga dapat merangsang dan mengajak untuk berpikir 
memecahkan masalah. 

2) Merumuskan masalah, Merumuskan masalah merupakan 
langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang 
mengandung teka teki. 

3) Mengajukan hipotesis, Hipotesis adalah jawaban sementara 
dari suatu permasalahan yang sedang di kaji. Sebagai 
jawaban sementara, hipotesis perlu di uji kebenarannya.
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4) Mengumpulkan data, Mengumpulkan data adalah aktifitas 
menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji 
hipotesis yang diajukan. Kegiatan mengumpulkan data 
meliputi percodaan atau eksperimen. 

5) Menguji hipotesis, Menguji hipotesis adalah proses 
menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai 
dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan 
pengumpulan data. 

6) Merumuskan kesimpulan, Merumuskan kesimpulan adalah 
proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan 
hasil pengujian hipotesis.

Gulo (2002) menyatakan, bahwa inkuiri tidak hanya 
mengembangkan kemampuan intelektual tetapi seluruh potensi 
yang ada, termasuk pengembangan emosional dan keterampilan 
inkuiri merupakan proses yang bermula dari perumusan masalah, 
merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, 
dan membuat kesimpulan (Trianto,2011).

Adapun sintaks yang dikemukakan oleh Eggen & Kauchak 
(1996) tidak jauh beda dengan langkah-langkah kerja para 
ilmuwan, tahapan pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Tahapan Pembelajaran Inkuiri
No Fase Perilaku Guru

1

Fase 1 : Menyajikan 
pertanyaan atau 
masalah 

Guru membimbing siswa 
mengidentifikasi masalah dan masalah 
dituliskan di papan tulis. Guru 
membagi siswa dalam kelompok
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No Fase Perilaku Guru

2
Fase 2 : Membuat 
Hipotesis 

Guru memberikan kesempatan 
pada siswa untuk curah pendapat 
dalam membentuk hipotesis. 
Guru membimbing siswa dalam 
menentukan hipotesis yang 
relevan dengan permasalahan dan 
memprioritaskan hipotesis mana yang 
menjadi prioritas penyelidikan.

3
Fase 3 : Merancang 
percobaan

Guru memberikan kesempatan 
pada siswa untuk menentukan 
langkah-langkah yang sesuai dengan 
hipotesis yang akan dilakukan. Guru 
membimbing siswa mengurutkan 
langkah-langkah percobaan. 

4

Melakukan 
percobaan untuk 
memperoleh 
informasi 

Guru membimbing siswa 
mendapatkan informasi melalui 
percobaan.

5

Fase 5 : 
Mengumpulkan dan 
menganalisis data 

Guru memberi kesempatan pada tiap 
kelompok untuk menyampaikan hasil 
pengolahan data yang terkumpul. 

6
Fase 6 : Membuat 
kesimpulan

Guru membimbing siswa dalam 
membuat kesimpulan.

Setiap model pembelajaran mempunyai kelebihan dan 
kekurang karena dengan adanya kelebihan dan kekurangan 
tersebut dapat menjadi acuan guru untuk memilih model agar 
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sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Sanjaya (2006) bahwa 
model inquiry memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai 
berikut: 

Kelebihan

1. Model inkuiri merupakan model pembelajaran yang 
menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, 
dan psikomotor, secara seimbang sehingga pembelajaran 
akan lebih bermakna. 

2. Model inkuiri memberikan ruang kepada siswa untuk 
belajar sesuai dengan gaya belajar meraka. 

3. Model inkuiri merupakan model yang dianggap sesuai 
dengan perkembangan psikologi belajar modern yang 
menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku. 

4. Keuntungan lain adalah model pembelajaran ini dapat 
melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di 
atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan 
belajar yang bagus tidak akan terlambat oleh siswa yang 
lemah dalam belajar.

Kekurangan

1. Jika model inkuiri digunakan sebagai model pembelajaran, 
maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan 
siswa.

2. Model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh 
karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. 
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3. Dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu 
yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya 
dengan waktu yang telah ditentukan. 

4. Semua kriteria keberhasilan ditentukan oleh kemampuan 
siswa menguasai materi pelajaran, maka model inkuiri akan 
sulit diimplemintasikan oleh setiap guru.

B. Model Pembelajaran Discovery Learning

1. Pengertian
Penemuan (Discovery) merupakan suatu model pembelajaran 

yang dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme. 
Model ini menekankan pentingnya pemahaman struktur 
atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu, melalui 
keterlibatan siswa ssecara aktif dalam proses pembelajaran. 
Model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar 
siswa dan gaya mengajar guru. Sesuai dengan pernyataan yang 
ada pada lampiran III Permendikbud RI nomor 58 tahun 2014 
tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 
Tsanawiyah Bab IV tentang desain pembelajaran poin a pada 
Rancangan Pembelajaran disebutkan bahwa pada implementasi 
Kurikulum 2013 sangat disarankan menggunakan model-
model pembelajaran inquiry based learning, discovery learning, 
project based learning dan problem based learning. Pada setiap 
model tersebut dapat dikembangkan sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan (Permendikbud,2014).

Discovery Learning merupakan pembelajaran berdasarkan 
penemuan (inquiry-based), konstruktivis dan teori bagaimana 
belajar. Menurut pandangan kostruktivisme, belajar adalah 
proses aktif siswa dalam mengonstruksi arti, wacana, dialog, dan 
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pengalaman fisik dimana di dalamnya terjadi proses asimilasi 
dan menghubungkan pengalaman atau informasi yang sudah 
dipelajari (Rifa’i & Anni, 2011). Model pembelajaran discovery 
learning disebut juga sebagai pendekatan inkuiri bertitik tolak 
pada suatu keyakinan dalam rangka perkembangan murid secara 
independen. Model ini membutuhkan partisipasi aktif dalam 
penyelidikan secara ilmiah (Alma dkk,2010).

Kemdikbud (2013) menjelaskan bahwa prinsip belajar 
yang nampak jelas Discovery Learning adalah materi atau bahan 
pelajaran yang akan disampaikan tidak disampaikan dalam 
bentuk final akan tetapi siswa didorong untuk mengidentifikasi 
apa yang ingin diketahui dilanjutkan dengan mencari informasi 
sendiri kemudian mengorganisasi atau membentuk (konstruktif ) 
apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu 
bentuk akhir. 

Model discovery learning bertolak dari pandangan bahwa 
siswa sebagai subjek dan objek dalam belajar, mempunyai 
kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai 
kemampuan yang dimilikinya. Discovery learning merupakan 
metode pembelajaran kognitif yang menuntut guru lebih 
kreatif menciptakan situasi yang dapat membuat peserta didik 
belajar aktif menemukan pengetahuan sendiri. Bruner (1996) 
menyarankan agar peserta didik belajar melalui keterlibatannya 
secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip yang dapat 
menambah pengalaman dan mengarah pada kegiatan eksperimen 
(Dahar,2010).

Menurut Kemendikbud (Materi Pelatihan Guru 
Implementasi Kurikulum 2013), langkah-langkah dari model 
discovery learning ada tiga tahap yang terdiri atas persiapan, 
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pelaksanaan dan evaluasi. Berikut langkah-langkah operasional 
model discovery learning yaitu.

2. Langkah Persiapan Model Discovery Learning

1) Menentukan tujuan pembelajaran.
2) Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan 

awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya).
3) Memilih materi pelajaran.
4) Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa 

secara induktif (dari contoh-contoh generalisasi).
5) Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa 

contoh-contoh, ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk 
dipelajari siswa.

6) Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana 
ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari 
tahap enaktif, ikonik sampai ke simbolik.

7) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa.

3. Prosedur Aplikasi Model Discovery Learning
1. Stimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan), 

Pada tahap ini peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang 
menimbulkan tanda tanya, kemudian dilanjutkan untuk tidak 
memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki 
sendiri. Di samping itu guru dapat memulai kegiatan poses 
belajar mengajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran 
membaca buku, dan kegiatan belajar lainnya yang mengarah 
pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap 
ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar 
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yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam 
mengeksplorasi bahan.

2. Problem Statement (Pernyataan/Identifikasi Masalah), 
Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutnya adalah 

guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan 
dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan 
dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas 
pertanyaan masalah) (Syah 2004). Permasalahan yang dipilih 
itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, 
atau hipotesis, yakni pernyataan sebagai jawaban sementara atas 
pertanyaan yang diajukan. Memberikan kesempatan siswa untuk 
mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang mereka 
hadapi, merupakan teknik yang berguna dalam membangun 
siswa agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah.

3. Data Collection (Pengumpulan Data), 
Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi 

kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi 
sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar 
atau tidaknya hipotesis (Syah, 2004). Tahap ini berfungsi 
untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar 
tidaknya hipotesis. Dengan demikian peserta didik diberi 
kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang 
relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara 
dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. 
Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk 
menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan 
yang dihadapi, dengan demikian secara tidak disengaja siswa 
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menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah 
dimiliki. 

4. Data Processing (Pengolahan Data),
Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, 

dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, 
ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu 
serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu (Djamarah, 
2002). Langkahnya dengan pengkodean atau kategorisasi yang 
berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari 
generalisasi tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru 
tentang alternatif jawaban/penyelesaian yang perlu mendapat 
pembuktian secara logis.

5. Verification (Pembuktian), 
Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara 

cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis 
yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan 
dengan hasil data processing (Syah, 2004). Berdasarkan hasil 
pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, pernyataan 
atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian 
dicek, apakah terjawab atau belum, apakah terbukti atau tidak.

6. Generalization (Menarik kesimpulan), 
Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses 

menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip 
umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang 
sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi (Syah, 2004). 
Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip 
yang mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan siswa 
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harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan 
pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah 
atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman 
seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi 
dari pengalaman-pengalaman itu.

Dalam Pemilihan model pembelajaran yang akan 
digunakan harus diiringi dengan suatu pertimbangan untuk 
mendapatkan suatu kekurangan ataupun kelebihan. Hosnan 
(2014) mengemukakan beberapa kelebihan dari model discovery 
learning yakni sebagai berikut.
a. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan 

keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. 
b. Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat 

pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, 
dan transfer.

c. Dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan 
masalah. 

d. Membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena 
memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lain. 

e. Mendorong keterlibatan keaktifan siswa. 
f. Mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan 

hipotesis sendiri. 
g. Melatih siswa belajar mandiri. 
h. Siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar, karena ia 

berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan 
hasil akhir. 
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Kurniasih & Sani (2014) juga mengemukakan beberapa 
kelebihan dari model discovery learning, yaitu sebagai berikut. 
•	 Menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya 

rasa menyelidiki dan berhasil. 
•	 Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. 
•	 Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. 
•	 Siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber 

belajar. 

Hosnan (2014) mengemukakan beberapa kekurangan dari 
model discovery learning yaitu (1) menyita banyak waktu karena 
guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya 
sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan 
pembimbing, (2) kemampuan berpikir rasional siswa ada yang 
masih terbatas, dan (3) tidak semua siswa dapat mengikuti 
pelajaran dengan cara ini. Setiap model pembelajaran pasti 
memiliki kekurangan, namun kekurangan tersebut dapat 
diminimalisir agar berjalan secara optimal. 

C. Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL)

1. Pengertian Model Pembelajaran Berbasis Proyek

Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dibutuhkan 
suatu model pembelajaran agar proses pembelajaran tersebut 
berjalan dengan lancar. Banyak model pembelajaran yang biasa 
diterapkan pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan salah 
satu model tersebut yaitu model Pembelajaran Berbasis Proyek 
atau Project Based Learning.

Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan model 
pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal 
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dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru 
berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata. 
Pembelajaran Berbasis proyek dirancang untuk digunakan 
pada permasalahan kompleks yang diperlukan pelajar dalam 
melakukan insvestigasi dan memahaminya. Berikut pengertian 
pembelajaran berbasis proyek menurut beberapa ahli:
a. Pembelajaran berbasis proyek adalah pengajaran sistematik 

yang mengikutsertakan siswa ke dalam pembelajaran 
pengetahuan dan keahlian yang kompleks, pertanyaan 
authentic, danperancangan produk serta tugas(University 
of Nottingham, 2003).

b. Pembelajaran berbasis proyekadalah model pembelajaran 
secara konstruktif untuk pendalaman pembelajaran 
dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan 
dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan bagi 
kehidupannya (Barron, B. 1998, Wikipedia).

c. Pembelajaran berbasis proyekadalah model pembelajaran 
komprehensif untuk pengajaran dan pembelajaran yang 
dirancang agar siswa melakukan riset terhadap permasalahan 
nyata (Blumenfeld et al. 1991).

d. Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran 
yang konstruktif dalam pembelajaran menggunakan 
permasalahan sebagai stimulus dan berfokus kepada aktifitas 
siswa (Boud & Felleti, 1991). 

e. Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran 
yang berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip 
utama dari suatu disiplin, melibatkan siswa dalam 
kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna 
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lainnya, memberi peluang pelajar bekerja secara otonom 
mengkonstruk belajar mereka sendiri dan puncaknya 
menghasilkan karya siswa bernilai dan realistik (BIE, 1999). 

Model pembelajaran berbasis proyek ini memiliki kecocokan 
terhadap konsep inovasi pendidikan bidang keteknikan, terutama 
dalam hal sebagai berikut pelajar memperoleh pengetahuan 
dasar (basic sciences)yang berguna untuk memecahkan masalah 
bidang keteknikan yang dijumpainya, pelajar belajar secara 
aktif dan mandiri dengan sajian materi terintegrasi dan relevan 
dengan kenyataan sebenarnya, yang sering disebut student-
centered, pelajar mampu berpikir kritis, dan mengembangkan 
inisiatif. Berbeda dengan model-model pembelajaran tradisional 
yang umumnya bercirikan praktik kelas yang berdurasi pendek, 
terisolasi/lepas-lepas, dan aktivitas pembelajaran berpusat pada 
guru, model Project-Based Learning menekankan kegiatan belajar 
yang relatif berdurasi panjang, holistik-interdisipliner, berpusat 
pada siswa, dan terintegrasi dengan praktik dan isu-isu dunia 
nyata.

Pada model pembelajaran ini siswa lebih didorong pada 
kegiatan desain, merumuskan pekerjaan, merancang (designing), 
mengkalkulasi, melaksanakan pekerjaan, dan mengevaluasi 
hasil. Seperti didefinisikan oleh Buck Institute of Education 
(1999), bahwa pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa 
karakteristik, yaitu: (a) siswa membuat keputusan dan membuat 
kerangka kerja, (b) terdapat masalah yang pemecahannya tidak 
ditentukan sebelumnya, (c) siswa merancang proses untuk 
mencapai hasil, (d) siswa bertanggungjawab untuk mendapatkan 
dan mengelola informasi yang dikumpulkan, (e) melakukan 
evaluasi secara kontinu, (f ) siswa secara teratur melihat kembali 
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apa yang mereka kerjakan, (g) hasil akhir berupa produk dan 
di evaluasi kualitasnya, dan (h) kelas memiliki atmosfer yang 
memberi toleransi kesalahan dan perubahan.

Model pembelajaran berbasis proyek ini mirip dengan 
model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis 
proyek memiliki potensi yang amat besar untuk membuat 
pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna 
untuk para pelajar. Siswa menjadi terdorong lebih aktif di dalam 
belajar, instruktur/guru hanya memberikan motivasi agar siswa 
lebih bisa berinisiatif. Oleh karena itu, di dalam pembelajaran 
berbasis proyek, instruktur/guru tidak aktif secara langsung 
dalam pembelajaran tersebut tetapi hanya bertindak sebagai 
pendamping serta fasilitator dalam memahami pemikiran para 
pelajarnya. 

2. Deskripsi Kegiatan Dalam Pembelajaran Berbasis 
Proyek

Selama berlangsungnya proses belajar dalam Pembelajaran 
berbasis proyek, siswaakan mendapat bimbingan dari 
narasumber atau fasilitator. Peran fasilitator adalah memantau 
dan mendorong kelancaran kerja kelompok, serta melakukan 
evaluasi terhadap efektifitas proses belajar kelompok. Secara 
lebih rinci peran fasilitator adalah sebagai berikut:
1. Mengatur kelompok dan menciptakan suasana yang 

nyaman. 
2. Memastikan bahwa sebelum mulai setiap kelompok telah 

memiliki seorang anggota yang bertugas membaca materi, 
sementara teman-temannya mendengarkan, dan seorang 
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anggota yang bertugas mencatat informasi yang penting 
sepanjang jalannya diskusi. 

3. Memberikan materi atau informasi pada saat yang tepat, 
sesuai dengan perkembangan kelompok. 

4. Memastikan bahwa setiap sesi diskusi kelompok diakhiri 
dengan self-evaluation. 

5. Menjaga agar kelompok terus memusatkan perhatian pada 
pencapaian tujuan. 

6. Memonitor jalannya diskusi dan membuat catatan tentang 
berbagai masalah yang muncul dalam proses belajar, serta 
menjaga agar proses belajar terus berlangsung, agar tidak ada 
tahapan dalam proses belajar yang dilewati atau diabaikan 
dan agar setiap tahapan dilakukan dalam urutan yang tepat. 

7. Menjaga motivasi siswa dengan mempertahankan unsur 
tantangan dalam penyelesaian tugas dan juga memberikan 
pengarahan untuk mendorong pelajar keluar dari 
kesulitannya. 

8. Membimbing proses belajar siswa dengan mengajukan 
pertanyaan yang tepat pada saat yang tepat. Pertanyaan ini 
hendaknya merupakan pertanyaan terbuka yang mendorong 
pelajar mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang 
berbagai konsep, ide, penjelasan, sudut pandang, dan lain-
lain. 

9. Mengevaluasi kegiatan belajar siswa, termasuk partisipasinya 
dalam proses kelompok. Pengajar perlu memastikan bahwa 
setiap pelajar terlibat dalam proses kelompok dan berbagi 
pemikiran dan pandangan. 
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10. Mengevaluasi penerapan Pembelajaran berbasis proyek yang 
telah dilakukan.

Implementasi pembelajaran berbasis proyek mengikuti lima 
langkah utama yaitu:
1. Menetapkan tema proyek. Tema proyek hendaknya memenuhi 

indikator-indikator berikut: (a) memuat gagasan umum 
dan original, (b) penting dan menarik, (c) mendeskripsikan 
masalah kompleks, (d) mencerminkan hubungan berbagai 
gagasan, (e) mengutamakan pemecahan masalahill defined.

2. Menetapkan konteks belajar. Konteks belajar hendaknya 
memenuhi indikator-indikator berikut: (a) pertanyaan-
pertanyaan proyek mempersoalkan masalah dunia nyata, 
(b) mengutamakan otonomi siswa, (c) melakukan inquiry 
dalam konteks masyarakat, (d) siswa mampu mengelola 
waktu secara efektif dan efisien, (e) siswa belajar penuh 
dengan kontrol diri, dan (f ) mensimulasikan kerja secara 
profesional.

3. Merencanakan aktivitas-aktivitas. Pengalaman belajar terkait 
dengan merencanakan proyek adalah sebagai berikut: (a) 
membaca, (b) meneliti, (c) observasi, (d) interview, (e) 
merekam, (f ) mengunjungi obyek yang berkaitan dengan 
proyek, (g) akses internet.

4. Memproses aktivitas-aktivitas. Indikator memproses 
aktivitas-aktivitas yaitu: (a) membuat sketsa, (b) melukiskan 
analisa, (c) menghitung, (d) menggeneralisasikan, (e) 
mengembangkan prototipe.

5. Penerapanaktivitas-aktivitas untuk menyelesaikan proyek. 
Langkah-lankah yang dilakukan adalah (a) mencoba 
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mengerjakan proyek sesuai dengan sketsa, (b) menguji 
langkah-langkah yang telah dikerjakan dan hasil yang 
diperoleh, (c) mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh, (d) 
merevisi hasil yang telah diperoleh, (e) melakukan daur 
ulang proyek yang lain, (f ) mengklasifikasi hasil terbaik.

3. Keunggulan Pembelajaran Berbasis Proyek 

Adapun keunggulan Pembelajaran Berbasis Proyek yaitu:
1. Dapat menumbuhkan pola pikir siswa dari yang sempit 

menjadi lebih luas dan menyeluruh dalam memandang dan 
memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan.

2. Melalui pembelajaran ini, anak dibina dengan membiasakan, 
menerapkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan 
terpadu yang diharapkan praktis dan berguna dalam 
kehidupan sehari-hari.

3. Meningkatkan motivasi belajar siswa untuk belajar, 
mendorong kemampuan mereka untuk melakukan 
pekerjaan penting, dan mereka perlu dihargai.

4. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Siswa 
menjadi lebih aktif dan tertantang untuk menyelesaikan/
memecahkan masalah yang lebih komplek lagi.

5. Meningkatkan kolaborasi. Pentingnya kerja kelompok dalam 
proyek adalah mendorong siswa untuk mengembangkan 
dan mempraktekan keterampilan komunikasi. Kelompok 
kerja kooperatif evaluasi siswa, pertukaran informasi online 
adalah aspek-aspek kolaboratif dari sebuah proyek.

6. Meningkatkan keterampilan mengelola sumber. 
Pembelajaran berbasis proyek yang diimplementasikan 
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dengan baik memberikan kepada siswa pembelajaran dan 
praktik dalam mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi 
waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk 
menyelesaikan tugas. 

7. Model pembelajaran berbasis proyek menyediakan 
pengalaman belajar yang melibatkan siswa secara kompleks 
dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia 
nyata,

8. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan para siswa 
untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan 
pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan 
dengan dunia nyata.

9. Pembelajaran berbasis proyek membuat suasana belajar 
menjadi menyenangkan, sehingga siswa maupun pendidik 
menikmati proses pembelajaran.

4. Kekurangan Pembelajaran Berbasis Proyek

Adapun keunggulan Pembelajaran Berbasis Proyek yaitu:
1. Kurikulum yang berlaku di negara kita saat ini belum 

menunjang pelaksanaan pembelajaran ini.
2. Organisasi bahan pelajaran, perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran ini sukar dan memerlukan keahlian khusus 
dari guru, sedangkan para guru belum disiapkan untuk ini.

3. Harus dapat memilih topik unit yang tepat sesuai kebutuhan 
anak didik, cukup fasilitas dan memiliki sumber-sumber 
belajar yang diperlukan.

4. Bahan pelajaran sering menjadi luas sehingga dapat 
mengaburkan pokok unit yang dibahas.
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5. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah.
6. Memerlukan biaya yang cukup banyak.
7. Banyak peralatan yang harus disediakan.
8. Bagi siswa yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan 

pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Ketika 
topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok 
berbeda, dikhawatirkan siswa tidak memahami topik secara 
keseluruhan.

D. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)

PBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan 
pendekatan Problem Based Learning yaitu suatu model 
pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dalam 
kehidupan sehari-hari untuk belajar, yang memulai proses 
pembelajaran dengan mengemukakan masalah. PBL dapat 
juga diartikan sebagai model pembelajaran berdasarkan 
masalah. Ibrahim (2000) menyatakan bahwa PBM merupakan 
pembelajaran yang menyajikan masalah, yang kemudian 
digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi yang 
berorientasi pada masalah, dan termasuk didalamnya belajar 
bagaimana belajar. 

Beberapa pendapat mengenai PBL diantaranya adalah :
	“PBL is an instructional strategy in which students actively 

resolve complex problems in realistic situations” (Glazer, 2001).
	“PBL is both a familiar teaching approach and a dramatic 

innovation that transforms the classroom experience for students 
and teachers. Working in groups, students confront a tangible 
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problem -- medical diagnosis, legal dispute, policy proposal, 
ethical dilemma -- to resolve” (Kurt Burch, 1995).

	“PBL, at its most fundamental level, is an instructional method 
characterized by the use of “real world” problems as a context 
for students to learn critical thinking and problem solving skills, 
and acquire knowledge of the essential concepts of the course” 
(Duch, 1995).

	“PBL is an instructional methodology that uses real-world 
contexts for in-depth investigations of a subject matter. PBL 
activities start with an ill-structured problem that serves as a 
springboard to team engagement” (Chris Kreger).

	“PBL is an educational approach in which complex problems 
serve as the context and the stimulus for learning. In PBL 
classes, students work in teams to solve one or more complex 
and compelling “real world” problems” (Major, Claire.H dan 
Palmer, Betsy, 2001).

Dari beberapa uraian mengenai pengertian PBL, dapat 
disimpulkan bahwa PBL merupakan suatu pendekatan 
maupun model pembelajaran yang menghadapkan siswa 
kepada permasalahan yang nyata. Ciri utama dari PBL adalah 
disuguhkannya masalah yang real dan siswa diorganisasikan 
ke dalam kelompok. Dari masalah yang disuguhkan di 
awal pembelajaran diharapkan siswa dapat menemukan inti 
permasalahan dan berpikir bagaimana cara menyelesaikan 
masalah tersebut dengan atau tanpa bimbingan dari guru. 

Pembelajaran berbasis masalah tidak ditujukan untuk guru 
sebagai pemberi informasi namun lebih memfasilitasi peserta 
didik untuk memperoleh pengalaman sendiri. Karena model 
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pembelajaran ini dirancang untuk proses pembelajaran yang 
berpusat pada siswa. Berbagai pengembangan pengajaran 
problem based learning telah memberikan model pembelajaran 
ini memiliki karakteristik yang dikembangkan oleh Barrow 
sebagai berikut:
1. Learning is student-centered Proses pembelajaran dalam 

PBL lebih menitikberatkan kepada siswa sebagai orang 
belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teori 
konstruktivisme dimana siswa didorong untuk dapat 
mengembangkan pengetahuannya sendiri..

2. Authentic problems form the organizing focus for learning 
Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang 
otentik sehingga siswa mampu dengan mudah memahami 
masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam 
kehidupan profesionalnya nanti.

3. New information is acquired through self-directed learning 
Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja siswa 
belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan 
prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari 
sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi 
lainnya.

4. Learning occurs in small groups Agar terjadi interaksi ilmiah 
dan tukar pemikiran dalam usaha membangun pengetahuan 
secara kolaborative, maka PBM dilaksakan dalam kelompok 
kecil. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas 
yang jelas dan penetapan tujuan yang jelas. 

5. Teachers act as facilitators. Pada pelaksanaan PBM, guru 
hanya berperan sebagai fasilitator. Namun, walaupun begitu 
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guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa 
dan mendorong siswa agar mencapai target yang hendak 
dicapai (Min Liu, 2005).

Problem Based Learning (PBL) dalam perkembangannya 
lebih dikenal dengan Problem Based Instruction (PBI). Adapun, 
tahapan-tahapan Model Pembelajaran Problem Based Instruction 
menurut Ismail (2002) dalam Widdihardi, Rachamadi (2004) 
dan Sudibyo (2002) mengemukakan lima tahap yang dilakukan 
dalam Model Pembelajaran Problem Based Instruction yaitu 
dimulai dengan memperkenalkan siswa dengan suatu situasi 
masalah, mengorganisasikan siswa dalam kelompok belajar, 
siswa melakukan kegiatan penyelidikan guna mendapatkan 
konsep untuk menyelesaikan masalah kemudian membuat 
karya atau laporan, mempersentasikannya dan diakhiri dengan 
penyajian serta analisis evaluasi hasil dan proses. Kelima langkah 
yang dilakukan dalam Model Pembelajaran PBI selengkapnya 
dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Sintaks Model PBL
Fase – fase Tingkah laku guru

Fase 1 
Orientasi siswa 
pada masalah

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 
menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 
memotivasi siswa terlibat pada aktivitas 
pemecahan masalah

Fase 2
Mengorganisasikan 
siswa untuk belajar

Guru membantu siswa mendefinisikan 
dan mengorganisasikan tugas belajar yang 
berhubungan dengan masalah tersebut
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Fase – fase Tingkah laku guru
Fase 3
Membimbing 
penyelidikan 
individual maupun 
kelompok

Guru mendorong siswa untuk 
mengumpulkan informasi yang sesuai, 
melaksanakan eksperimen untuk 
mendapatkan penjelasan dan pemecahan 
masalah

Fase 4
Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya

Guru membantu siswa dalam merencanakan 
dan menyiapkan karya yang sesuai seperti 
laporan, dan membantu mereka untuk 
berbagi tugas dengan temannya

Fase 5
Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah

Guru membantu siswa untuk melakukan 
refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan 
mereka dan proses yang mereka gunakan.

Pembelajaran Problem Based Learning atau berdasarkan 
masalah memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan 
model pembelajaran yang lainnya, di antaranya sebagai berikut: 
•	 Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus 

untuk memahami isi pelajaran.
•	 Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa 

serta memberikan kepuasan untuk menemukan penge-
tahuan baru bagi siswa. 

•	 Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas 
pembelajaran siswa 

•	 Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana 
menstansfer pengetahuan mereka untuk memahami 
masalah dalam kehidupan nyata.
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•	 Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk 
mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung 
jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. 

•	 Melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada 
siswa bahwa setiap mata pelajaran (matematika, IPA, 
sejarah, dan lain sebagainya), pada dasarnya merupakan 
cara berfikir, dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, 
bukan hanya sekedar belajar dari guru atau dari buku-buku 
saja. 

•	 Pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan 
disukai siswa 

•	 Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan 
siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan 
mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru 

•	 Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada 
siswa yang mengaplikasikan pengetahuan yang mereka 
miliki dalam dunia nyata. 

•	 Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa 
untuk secara terus menerus belajar sekalipun belajar pada 
pendidikan formal telah berakhir. 

Sama halnya dengan model pengajaran yang lain, model 
pembelajaran Problem Based Learning juga memiliki beberapa 
kekurangan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut 
diantaranya:
•	 PBM tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran, 

ada bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi. 
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•	 PBM lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut 
kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan 
masalah 

•	 Dalam suatu kelas yang memiki tingkat keragaman siswa 
yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas

•	 PBM kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar 
karena masalah kemampuan bekerja dalam kelompok. 

•	 PBM sangat cocok untuk mahasiswa perguruan tinggi atau 
paling tidak sekolah menengah 

•	 PBM biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit 
sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjangkau seluruh 
konten yang diharapkan walapun PBM berfokus pada 
masalah bukan konten materi 

•	 Membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong 
kerja siswa dalam kelompok secara efektif, artinya guru 
harus memilki kemampuan memotivasi siswa dengan baik 

•	 Adakalanya sumber yang dibutuhkan tidak tersedia dengan 
lengkap

E. Model Pembelajaran Pemecahan Masalah (Problem 
Solving)

Pada dasarnya masalah merupakan kesenjangan antara 
harapan dan kenyataan. Dalam konteks pembelajaran, misalnya 
pada pelajaran Fisika; masalah dipandang sebagai suatu 
kondisi yang sengaja diciptakan agar siswa dituntut untuk 
menyelesaikan persoalan-persoalan Fisika yang belum pernah 
dikerjakan sebelumnya dan juga siswa belum memahami cara 
pemecahannya. Artinya persoalan itu masih baru bagi siswa 
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meskipun proses atau pengetahuan yang sudah dimilikinya 
dapat digunakan sebagai pengalaman untuk memecahkannya. 
Persoalan-persoalan yang dimaksud bisa dalam bentuk soal, tugas 
atau juga pertanyaan fisika yang diajukan untuk diselesaikan 
(Tanjung, 1999; Rief, 1995 dan James dalam Soekisno, 2002).

Pemecahan masalah (problem solving) berbeda dengan 
memecahkan suatu masalah (solving a problem). Pemecahan 
masalah dipandang sebagai penggunaan berbagai jalan untuk 
memecahkan masalah mulai dari mengidentifikasi masalah, 
penentuan langkah-langkah dan kemudian memecahkannya 
(Robertslein, 1981; Scoenfield, 1979 dalam Purba, 2003). 
Sedangkan memecahkan suatu masalah diartikan sebagai 
menemukan jalan yang tepat dalam menjembatani kesenjangan 
yang ada. Dengan kata lain menemukan jalan untuk mengatasi 
masalah yang dihadapi. 

Problem Solving dapat didefinisikan lebih luas jika kita 
tinjau dari segi proses, strategi dan keterampilan. Sebagai 
suatu proses, problem solving dipandang sebagai proses berpikir 
dalam menentukan kombinasi dan aturan-aturan yang telah 
dipelajari sebelumnya yang dapat dipakai untuk memecahkan 
permasalahan yang dihadapi (Gagne dalam Ratna Tanjung). 
Ditinjau dari strategi, problem solving diartikan sebagai 
penggunaan berbagai jalan untuk memecahkan masalah mulai 
dari mengidentifikasi masalah, penentuan langkah-langkah dan 
kemudian memecahkannya. Sedangkan jika ditinjau dari segi 
keterampilan, problem solving diartikan sebagai kemampuan 
dalam menggunakan operasi untuk memecahkan masalah. 
Operasi yang dimaksud salah satunya adalah operasi matematik 
atau komputasi.
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 Pengembangan lebih lanjut, Sudjana (1982) memandang 
problem solving sebagai model pembelajaran. Dalam hal ini, 
model pembelajaran diartikan sebagai suatu rencana yang 
memperlihatkan pola pembelajaran tertentu, dalam pola tersebut 
terlihat kegiatan guru, siswa, sumber belajar yang digunakan 
didalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan 
yang menyebabkan terjadinya belajar siswa (Indrawati, 1999). 
Sebagai sebuah model pembelajaran, pemecahan masalah 
mempunyai konsekuensi harus memiliki sintak atau unsur-
unsur dalam pola pembelajaran yang berupa rentetan perbuatan 
atau kegiatan siswa dan guru dalam peristiwa pembelajaran. 
Sudjana (1982) menjelaskan bahwa langkah-langkah model 
pembelajaran pemecahan masalah meliputi;
1. Tahap orientasi. Pada tahap ini, guru memusatkan perhatian 

siswa pada permasalahan dengan memberi kesan umum 
dan pemahaman global tentang batas-batas ruang lingkup 
masalah yang akan dibahas lebih lanjut ke dalam skemata 
atau sub-sub masalah sebagai satu kesatuan, atau dapat 
dikatakan merupakan proses pemberian pandangan global 
mengenai materi yang akan dilaksanakan pada proses 
pembelajaran.

2. Tahap mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini guru 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan 
respon sebagai tolak ukur kemampuan awal siswa dalam 
mengidentifikasi mengenai masalah disekitarnya mengenai 
materi pembelajaran yang akan dilaksanakan.

3. Tahap mencari alternatif pemecaham masalah. Pada tahap 
ini guru menyiapkan bahan atau alat sebagai sumber belajar 
yang dapat berupa buku, grafik, lingkungan, bagan dan 
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lain-lain. Siswa dituntut untuk melakukan percobaan atau 
mengemukakan berbagai macam argumennya dalam proses 
pembelajaran secara mandiri. Dalam hal ini guru berperan 
sebagai fasilitator dan pembimbing.

4. Tahap menilai setiap alternatif pemecahan masalah. Tahap 
ini artinya mempertimbangkan jawaban mana yang paling 
tepat diantara alternatif pemecahan masalah yang ada, dari 
berbagai macam respon dan tanggapan yang diberikan oleh 
siswa. 

5. Tahap menarik kesimpulan. Dalam tahap ini guru bersama-
sama dengan siswa merumuskan dari jawaban dari masalah 
yang diberikan. Pada tahapan ini peranan guru dan siswa 
terjadi interaksi yang armonis karena guru memberikan 
tanggapan dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang 
diberikan pada siswa dengan suasana kelas yang lebih aktif.

Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran pemecahan 
masalah dapat dijabarkan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran 
Pemecahan Masalah (PM) 

(Fatimah, 2004; Soekisno, 2002; Sudjana, 1982)
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Kelebihan Kekurangan
	 Bahan ajar atau materi lebih dapat dihayati 

dan dipahami oleh siswa.

	 Interaksi sosial antara siswa lebih 

dikembangkan sebab hampir setiap 

langkah dalam model pembelajaran dapat 

menumbuhkan suasana yang lebih aktif 

antara siswa dengan siswa maupun antara 

siswa dengan guru. 

	 PM dapat mengembangkan solusi yang 

tepat untuk memecahkan masalah-masalah 

yang dapat mengarahkan siswa dapat 

memahami materi-materi pelajaran.

	 PM dapat mengembangkan kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah secara 

rasional dan sistematis.

	 PM juga bisa mendorong siswa untuk 

mengevaluasi proses belajar mengajar siswa.

	 Pemecahan masalah membantu siswa 

untuk mempelajari bagaimana cara untuk 

mentransfer pengetahuan mereka kedalam 

masalah dunia nyata.

	 Pemecahan masalah mengajarkan siswa 

bahwa jawaban mereka harus dapat 

dijelaskan serta dipertanggung jawabkan 

dan juga ditekankan bahwa siswa dapat 

mengembangkan kepercayaannya sendiri.

	 Pemecahan masalah dapat mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis setiap siswa 

serta kemampuan mereka untuk beradaptasi 

untuk belajar dengan situasi yang baru

	 Menuntut sumber dan sarana belajar 

yang cukup termasuk waktu kegiatan 

belajar mengajar

	 Jika kegiatan belajar mengajar tidak 

dikontrol oleh guru, kegiatan belajar ini 

dapat membawa resiko yang merugikan, 

misalnya waktu yang terbuang pada 

saat proses pembelajaran dalam 

pengumpulan data dari pemecahan 

masalah, kegiatan ini tidak optimal 

karena sikap tak acuh pada siswa

	 Jika masalah yang diberikan kurang 

berbobot dan kurang menarik untuk 

diteliti, maka usaha para siswa terkesan 

asal-asalan sehingga cenderung untuk 

menerima saja jawaban yang diperoleh

	 Siswa tidak terlatih dan tidak terbiasa 

untuk aktivitas-aktivitas belajar yang 

dilakukan dalam proses pembelajaran 

pemecahan masalah yang menuntut 

keaktifan siswa.

	 PM dianggap sesuatu yang merepotkan

	 Anggapan siswa bahwa guru adalah 

satu-satunya sumber ilmu pengetahuan 

mungkin mereka merasa tidak nyaman 

dengan model pembelajaran PM yang 

digunakan.
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BAB VIII

MODEL SIKLUS BELAJAR 
(LEARNING CYCLE)

Tujuan

Setelah membaca buku Strategi Belajar Mengajar pada 
bagian ini diharapkan pembaca dapat memahami:
1. Pengertian dari model pembelajaran siklus belajar
2. Model siklus belajar 5E
3. Model siklus belajar 7E

A. Pengertian MODEL pembelajaran Siklus Belajar

Siklus belajar merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan 
yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat 
menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam 
pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Lawson (1988) 
mengklasifikasikan model siklus belajar dalam tiga tipe yaitu 
deskriptif, abduktif empiris dan hipotetikal deduktif. Perbedaan 
penting di antara ketiganya adalah tingkat kemampuan 
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siswa dalam usaha menggambarkan sifat atau secara eksplisit 
menghasilkan dan menguji hipotesis-hipotesis alternatif. 

Ketiga tipe siklus belajar ini menempatkan kebutuhan 
yang berbeda-beda terhadap inisiatif siswa, pengetahuan, dan 
kemampuan berpikir. Berdasarkan pemikiran siswa, siklus 
belajar deskriptif umumnya hanya mengharuskan pola-pola 
deskriptif (misalnya klasifikasi dan konversi). Siklus belajar 
hipotetikal deduktif menghendaki penggunaan pola-pola 
berpikir tingkat tinggi (misalnya mengendalikan variabel, 
penalaran konvensional dan penalaran hipotetikal deduktif ). 
Kemudian siklus belajar abduktif empiris bersifat intermediate 
(antara), menghendaki pola-pola penalaran deskriptif tetapi 
pada umumnya melibatkan pula pola-pola berpikir tingkat 
tinggi.

Tipe siklus belajar hipotetikal deduktif melibatkan 
pernyataan dari pertanyaan kausal dimana siswa diminta untuk 
membuat penjelasan alternatif. Siswa mendesain dan melakukan 
eksperimen-eksperimen untuk menguji hipotesis (eksplorasi). 
Analisis hasil eksperimen memungkinkan beberapa hipotesis 
untuk ditolak, dipertahankan, dan pengenalan istilah-istilah 
(pengenalan konsep). Kemudian membahas konsep-konsep 
yang relevan dan menerapkannya dalam situasi lain (aplikasi 
konsep). Tipe ini mengharuskan dan pengujian hipotesis-
hipotesis alternatif dengan cara membandingkan kesimpulan-
kesimpulan yang diperoleh dengan hasil-hasil empiris, karena 
itu dinamakan hipotetikal deduktif.

Siklus belajar terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap eksplorasi 
(exploration), tahap pengenalan konsep (term introduction), 
dan tahap aplikasi konsep (concept application). Dalam siklus 
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belajar, dari satu pembelajaran terhadap pembelajaran lainnya 
ada suatu keterkaitan yang saling berhubungan sehingga jika 
digambarkan siklus belajar ini akan membentuk diagram spiral 
seperti ditunjukkan pada Gambar 1.

 

Eksploration 
Term Introduction

Concept  
Application 
 

Eksploration
Term Introduction

Concept  
Application 
 

Eksploration
Term Introduction

Concept  
Application 
 

Gambar 1. Diagram Spiral Siklus Belajar

Gambar 1 di atas berbentuk spiral yang menunjukkan 
bahwa ketika siklus belajar digunakan dalam pembelajaran 
yang baru, maka konsep pembelajaran yang lalu kadang-
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kadang masih berhubungan dan kemudian kita gunakan 
sebagai salah satu fungsi asimilasi bagi siswa. Lawson (1994), 
mengemukakan asimilasi merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi perkembangan intelektual siswa dalam teori 
belajar konstruktivisme. 

Perkembangan tahapan siklus belajar semakin dikhususkan. 
Siklus belajar yang semula dikemukakan oleh Lawson terdiri 
dari tiga tahap kemudian dikhususkan menjadi lima tahap. 
Menurut Michael Szesze dalam Lorsbach (2006), siklus belajar 
lima tahap yang disebut sebagai siklus belajar 5E, yaitu tahap 
engage, explore, explain, extend, dan evaluate. Setelah siklus 
belajar mengalami pengkhususan menjadi lima tahapan, maka 
Eisenkraft (2003) mengembangkan siklus belajar menjadi 
tujuh tahap. Tujuan dari model pembelajaran siklus belajar 7E 
adalah menekankan pada pentingnya memperoleh pemahaman 
konsep sebelumnya atau transfer konsep. Dengan model ini, 
guru tidak lagi mengabaikan pengetahuan awal siswa dalam 
proses pembelajaran.

B. MODEL SIKLUS BELAJAR 5E 

Siklus belajar yang dikembangkan Karplus terdiri atas tiga 
fase, yaitu fase eksplorasi, fase pengenalan konsep, dan fase 
aplikasi konsep. Pembelajaran siklus belajar dimulai dari fase 
eksplorasi melalui kegiatan mengamati, mengidentikasi konsep, 
kemudian pengenalan konsep oleh guru dan dilanjutkan 
dengan aplikasi konsep yang baru ditemukan. Secara sederhana 
pembelajaran model siklus belajar dapat digambarkan sebagai 
berikut:



244 -    Model & Pendekatan Pembelajaran Inovatif (Teori dan Aplikasi)

 

Pengenalan Konsep Aplikasi Konsep 

Eksplorasi

Gambar 2. Model Siklus Belajar

Selanjutnya, tiga fase siklus belajar ini dimodifikasi dan 
dikembangkan oleh Bybee menjadi lima fase yang kemudian 
dikenal dengan istilah siklus belajar 5E. Lima fase dalam siklus 
belajar 5E menurut Michael Szesze (Lorsbach, 2006) adalah 
sebagai berikut:
1. Engage (menjelaskan), yaitu fase pengenalan terhadap 

pelajaran yang akan dipelajari yang sifatnya memotivasi 
dan mengaitkankannya dengan hal-hal yang membuat 
siswa lebih berminat untuk mempelajari konsep dan 
memperhatikan guru dalam mengajar. Fase ini dilakukan 
untuk membuka pengetahuan siswa dan mengembangkan 
rasa keingintahuan siswa. Fase ini juga digunakan untuk 
mengetahui tingkat pengetahuan dan pikiran siswa 
mengenai konsep yang akan dipelajari.

2. Explore (menyelidik), yaitu fase yang membawa siswa untuk 
memperoleh pengetahuan dengan pengalaman lansung yang 
berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Siswa 
dapat mengobservasi, bertanya, dan menyelidiki konsep 
dari bahan-bahan pembelajaran yang telah disediakan 
sebelumnya. Pada fase ini siswa juga diberi kesempatan 
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untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil 
mengerjakan tugas dari guru untuk menguji prediksi 
melakukan dan mencatat pengamatan serta ide-ide melalui 
kegiatan-kegiatan seperti praktikum, telaah literatur, dan 
lain lain. 

3. Explain (menjelaskan), yaitu fase yang didalamnya berisi 
ajakan/dorongan terhadap siswa untuk menjelaskan konsep-
konsep dan definisi-definisi awal yang mereka dapatkan 
ketika fase eksplorasi dengan menggunakan kata-kata 
mereka sendiri. Kemudian dari definisi dan konsep yang 
telah ada kemudian didiskusikan sehingga pada akhirnya 
didapat konsep dan definisi baru yang lebih formal. Pada 
fase ini siswa menemukan istilah-istilah dari konsep yang 
dipelajari.

4. Extend (memperluas), yaitu fase yang tujuannya ingin 
membawa siswa untuk menggunakan simbol-simbol, 
definisi-definisi, konsep-konsep dan keterampilan-
keterampilan yang telah dimiliki siswa dalam situasi baru. 
Fase ini dapat meliputi penyelidikan, pemecahan masalah, 
dan membuat keputusan.

5. Evaluate (menilai), yaitu fase penilaian terhadap seluruh 
pembelajaran dan pengajaran. Pada fase ini dapat digunakan 
berbagai strategi penilaian formal dan informal. Guru 
diharapkan secara terus-menerus dapat mengobservasi 
dan memperhatikan siswa terhadap kemampuan dan 
keterampilannya untuk menilai tingkat pengetahuan 
dan atau kemampuannya, kemudian melihat perubahan 
pemikiran siswa terhadap pemikiran awalnya.
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Apabila kelima tahapan tersebut digambarkan dalam 
bentuk siklus, maka dapat ditampilkan seperti pada Gambar 3. 

Gambar 3. Model Siklus Belajar 5E (Lorsbach, 2006)

Dari Gambar 3 dapat dijelaskan siklus belajar 5E memiliki 
lima fase yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. 
Pembelajaran dilaksanakan secara bertahap dari satu fase ke 
fase berikutnya. Berawal dari fase engage, explore, explain, extend, 
kemudian evaluate. Fase evaluate yang diposisikan berada di 
tengah bermakna bahwa proses pengevaluasian bukan hanya 
dilaksanakan di akhir pembelajaran tapi juga dilaksanakan 
pada saat proses pembelajaran. Setelah tuntas menemukan 
dan menguasai suatu konsep maka untuk menemukan konsep 
baru kembali lagi melakukan secara bertahap dari kelima fase 
tersebut.

Di dalam model siklus belajar 5E guru dan siswa memiliki 
peran masing-masing. Aktivitas guru dan siswa penerapan siklus 
belajar 5E dicantumkan pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Aktivitas Guru dan Siswa pada Model Siklus Belajar 
5E  (MCPS Science Office, 2001)

Fase 5E Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

Engage •	 Membuat pembelajaran 
lebih menyenangkan. 

•	 Meningkatkan 
keingintahuan siswa.

•	 Mengajukan pertanyaan 
kepada siswa.

•	 Mendapatkan respon 
yang membangun dari 
apa yang siswa ketahui 
tentang konsep yang 
dipelajari.

•	 Mengajukan pertanyaan 
seperti mengapa bisa 
terjadi.

•	 Bagaimana saya dapat 
menemukan sesuatu.

•	 Menunjukkan 
ketertarikan pada topik 
yang dipelajari.

Explore •	 Menganjurkan siswa 
untuk bekerjasama tanpa 
petunjuk lansung dari 
guru.

•	 Mengobservasi dan 
mendengarkan 
siswa selagi mereka 
berinteraksi.

•	 Memberikan pertanyaan 
arahan. 

•	 Memberikan waktu 
pada siswa untuk 
menyelesaikan masalah.

•	 Menjadi konsultan bagi 
siswa.

•	 Berpikir bebas 
tetapi dibatasi sesuai 
aktivitasnya.

•	 Melakukan eksperimen.
•	 Menguji prediksi dan 

hipotesis (jika ada).
•	 Diskusi kelompok.
•	 Menjawab 

permasalahan.
•	 Menyimpulkam 

temuan.
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Fase 5E Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

Explain

•	 Menganjurkan siswa 
untuk menjelaskan 
konsep dan definisi 
menurut kata-kata 
mereka sendiri.

•	 Memberikan pertanyaan 
arahan sebagai petunjuk 
siswa dan klarifikasi bagi 
siswa

•	 Menggunakan 
pengalaman siswa yang 
sebelumnya sebagai dasar 
untuk menerapkan dan 
menjelaskan konsep.

•	 Menjelaskan solusi yang 
masuk akal berdasarkan 
kerja kelompok yang 
dilakukan.

•	 Mendengarkan 
penjelasan

kelompok lain.
•	 Memberikan pertanyaan 

kepada kelompok lain.
•	 Mendengarkan 

mencoba memahami 
penjelasan guru
Menggunakan catatan 
hasil observasi. untuk 
menjelaskan konsep.
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Fase 5E Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

Extend •	 Mengharapkan siswa 
untuk menggunakan 
istilah umum, definisi 
dan memberikan 
penjelasan.

•	 Memperluas 
pengetahuan siswa 
dengan menganjurkan 
siswa menggunakan 
konsep yang telah 
dipelajari.

•	 Mengarahkan siswa 
pada fakta yang ada 
dan petunjuk, serta 
menanyakan, apa yang 
baru mereka dapatkan

•	 Mengapa kamu berpikir? 

•	 Menggunakan istilah 
baru, definisi, penjelasan 
dan keterampilan yang 
baru tetapi dalam situasi 
yang sama.

•	 Menggunakan 
informasi sebelumnya 
untuk bertanya, 
mengemukakan 
solusi, dan membuat 
keputusan. 

•	 Menggambarkan 
kesimpulan yang masuk 
akal dari petunjuk.

•	 Mengingat kembali 

observasi dan 
keterangan yang 
ada.

•	 Memeriksa pengertian 
diantara teman.
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Fase 5E Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

Evaluate •	 Mengobservasi 
siswa selama mereka 
menggunakan konsep 
baru dan kerampilannya.

•	 Menilai pengetahuan 
dan keterampilan siswa. 

•	 Mengarahkan siswa 
untuk menilai 
pembelajarannya sendiri

•	 Memberikan pertanyaan 
mengapa kamu 
berpikir…. Fakta apa 
yang kamu punya…

•	 Apa yang kamu tahu 
tentang…Bagaimana 
kamu menjelaskan 
tentang….

•	 Menjawab pertanyaan 
dengan menggunakan 
observasi, fakta yang 
diperoleh dan petunjuk-
petunjuk sebelumnya.

•	 Mendemostrasikan 
pengertian atau 
pengetahuan dari konsep.

•	 Mengevaluasi 
perkembangan dan 
pengetahuan diri sendiri.

•	 Menanyakan pertanyaan 
yang berkaitan dengan 
penyelidikan selanjutnya.

C. MODEL SIKLUS BELAJAR 7E

Menurut Eisenkraft dalam Huang et al., (2008), langkah-
langkah untuk merancang pembelajaran dengan menerapkan 
siklus belajar 7E adalah sebagai berikut:

1. Elicit (mendatangkan pengetahuan awal siswa)
Tahap untuk mengetahui sampai dimana pengetahuan 

awal siswa terhadap pelajaran yang akan dipelajari dengan 
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang 
pengetahuan awal siswa agar timbul respon dari pemikiran 
siswa serta menimbulkan rasa ingin tahu tentang jawaban dari 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Tahap ini 
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dimulai dengan pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan 
pelajaran yang akan dipelajari dengan mengambil contoh yang 
mudah dan diketahui siswa seperti kejadian sehari-hari yang 
secara umum memang terjadi.

2. Engage (ide, rencana pembelajaran dan pengalaman)
Tahap dimana siswa dan guru akan memberikan informasi 

dan pengalaman tentang pertanyaan awal tadi, memberitahu 
siswa tentang ide dan rencana pembelajaran sekaligus 
memotivasi siswa agar lebih berminat untuk mempelajari 
konsep dan memperhatikan guru dalam mengajar. Tahap ini 
dapat dilakukan dengan demonstrasi, diskusi, dan membaca 
untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa.

3. Explore (menyelidiki)
Tahap yang membawa siswa untuk memperoleh pengetahuan 

dan pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep 
yang akan dipelajari. Siswa dapat mengobservasi, bertanya dan 
menyelidiki konsep dari bahan-bahan pembelajaran yang telah 
disediakan sebelumnya.

4. Explain (menjelaskan)
Tahap yang di dalamnya berisi ajakan terhadap siswa untuk 

menjelaskan konsep-konsep dan definisi-difinisi awal yang 
mereka dapatkan ketika tahap eksplorasi. Kemudian dari definisi 
dan konsep yang telah ada dan kemudian didiskusikan sehingga 
pada akhirnya menuju konsep dan definisi yang lebih ilmiah.

5. Elaborate (menerapkan)
Tahap ini bertujuan untuk menerapkan simbol-simbol, 

definisi-definisi, konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan 
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pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan contoh 
dari pelajaran yang dipelajari.

6. Extend (memperluas)
Tahap yang bertujuan untuk berpikir, mencari, menemukan, 

dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah dipelajari 
bahkan kegiatan ini dapat merangsang siswa untuk mencari 
hubungan konsep yang mereka pelajari dengan konsep lain 
yang sudah atau belum mereka pelajari.

7. Evaluate (menilai)
Tahap evaluasi dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. 

Pada tahap ini dapat digunakan berbagai strategi penilaian formal 
dan informal. Guru diharapkan secara terus-menerus dapat 
mengobservasi dan memperhatikan siswa terhadap kemampuan 
dan keterampilannya untuk menilai tingkat pengetahuan dan 
kemampuannya. kemudian melihat perubahan pemikiran siswa 
terhadap pemikiran awalnya.

Tahap-tahap di atas adalah tahap yang harus dilakukan 
guru dan siswa untuk menerapkan model siklus belajar 7E 
pada proses pembelajaran di kelas. Guru dan siswa mempunyai 
peran masing-masing dalam setiap kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan dengan menggunakan tahap dari siklus belajar. Model 
siklus belajar 7E ditunjukkan pada Gambar 4.



Model & Pendekatan Pembelajaran Inovatif (Teori dan Aplikasi)    - 253

Gambar 4. Model Siklus Belajar 7E

Keunggulan model siklus belajar : 1) Dapat menumbuhkan 
kegairahan belajar peserta didik, 2) meningkatkan motivasi 
belajar, kerja sama, saling belajar ,keakraban, saling menghargai, 
partisipasi,    kemampuan berbahasa peserta didik, 3) lebih 
berpeluang untuk menyampaikan pendapat dan gagasan, 4) 
kegiatan belajar lebih mantap, 5) pengetahuan yang didapatkan 
lebih melekat.

Kelemahan model siklus belajar : 1) persiapannya memer-
lukan banyak tenaga, pikiran, alat dan waktu, 2) memerlukan 
pendidik yang mampu mengelola kelas dan mengatur kerja 
kelompok dengan baik, 3) membutuhkan media, fasilitas dan 
biaya yang cukup besar.
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BAB IX

METODE 
PEMBELAJARAN

Tujuan

Setelah membaca buku Strategi Belajar Mengajar pada 
bagian ini diharapkan pembaca dapat memahami pengertian 
serta implementasi dari metode-metode pembelajaran:
1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Demonstrasi
4. Metode Eksperimen
5. Metode Diskusi
6. Metode Pembelajaran Karya Wisata
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A. Metode Ceramah

1. Pengertian Metode Ceramah

Metode ceramah agaknya merupakan metode mengajar 
yang paling tua dan paling banyak dipergunakan di sekolah. 
Hal ini mungkin disebabkan karena mudah dan murahnya 
metode ini. Dengan hanya bermodalkan suara, guru akan dapat 
menyampaikan suatu pelajaran kepada peserta didiknya.

Metode ceramah diartikan sebagai metode penyampaian 
informasi oleh seorang pembicara kepada sekelompok 
pendengar penerangan (Arifin et al, 2003). Pada metode ini 
guru memberikan penerangan atau penuturan secara lisan 
kepada sejumlah peserta didik sedangkan peranan peserta didik 
dalam metode ceramah adalah mendengarkan dengan teliti dan 
mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan oleh guru. 
Dalam pelaksanaan ceramah untuk menjelaskan uraiannya, 
guru dapat menggunakan alat bantu seperti papan tulis, kapur, 
gambar-gambar, dan sebagainya. 

Metode ceramah diperlukan bila guru hendak menjelaskan 
hal-hal yang bersifat teoritis, misalnya untuk menjelaskan 
hubungan antara tekanan dan volume sejumlah gas, menjelaskan 
teori evolusi, pengertian tentang valensi, dan sebagainya. 
Metode ceramah juga dipergunakan untuk merangkum suatu 
kesimpulan yang diperoleh dari suatu percobaan, untuk 
mengulang pembelajaran yang telah lalu secara cepat, dan lain 
sebagainya.

Selain hal-hal yang telah disampaikan pada paragraf 
sebelumnya, biasanya metode ceramah dipergunakan pada 
kondisi sebagai berikut:
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1) Untuk memberikan pengarahan, petunjuk di awal 
pembelajaran.

2) Apabila waktu yang tersedia untuk proses belajar sedikit 
sedangkan materi yang akan disampaikan cukup banyak.

3) Apabila lembaga pendidikan memiliki sedikit staf pengajar, 
sedangkan jumlah peserta didik banyak.

4) Apabila guru akan menyampaikan fakta (kenyataan) atau 
pendapat dan tidak terdapat bahan bacaan yang merangkum 
fakta atau pendapat yang dimaksud. 

5) Apabila guru harus menyampaikan fakta kepada peserta 
didik yang besar jumlahnya atau karena besarnya kelompok 
pendengar sehingga metode-metode yang lain tidak 
mungkin dapat dipergunakan.

6) Apabila guru adalah pembicara yang bersemangat dan 
akan merangsang pembelajar untuk melaksanakan sesuatu 
pekerjaan.

2. Deskripsi Kegiatan dalam Metode Ceramah Murni

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pembelajaran 
yang menerapkan metode ceramah murni akan diuraikan 
sebagai berikut.
1. Kegiatan Guru

a. Guru berbicara sepanjang waktu jam pelajaran yang 
disediakan.

b. Guru aktif sepanjang waktu yang tersedia.
c. Suara guru merupakan satu-satunya alat perantara 

untuk menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta 
didik.
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d. Guru mendominasi di kelas.
e. Guru benar-benar berada dalam posisi terpisah dari 

peserta didik.
f. Hubungan guru dan peserta didik hanya bersifat searah, 

yaitu hanya dari pihak guru kepada peserta didik.
g. Guru selalu tetap tempat kedudukannya, yaitu di depan 

peserta didik (di depan kelas).

2. Kegiatan Peserta Didik
a. Peserta didik mendengarkan uraian guru sepanjang 

waktu jam pelajaran yang disediakan.
b. Peserta didik pasif sepanjang waktu yang tersedia (pasif 

dalam arti tidak diberikan kesempatan untuk bertanya 
atau mengemukakan pendapat sendiri).

c. Peserta didik harus diam, duduk dengan rapi, dan tidak 
boleh berbicara sepanjang waktu jam pelajaran. Peserta 
didik tidak boleh berbisik-bisik atau bergerak-gerak 
atau ke luar dari bangku. Suasana kelas harus tenang 
dan sunyi, sehingga hanya suara guru yang terdengar.

d. Peserta didik terpisah dari guru. Peserta didik menempati 
suatu deretan bangku yang tersedia berhadapan dengan 
guru.

e. Peserta didik hanya menerima segala sesuatu dari guru. 
Hubungan peserta didik -guru bersifat searah yaitu 
hanya dari arah guru kepada peserta didik dan tidak 
bolak-balik.

f. Kegiatan yang boleh dan dapat dikerjakan oleh peserta 
didik hanyalah mencatat uraian-uraian guru yang 
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dipandang penting. Hal ini menyebabkan peserta didik 
hanya menjadi seorang pendengar dan pencatat belaka.

Selanjutnya dapat pula ditambahkan bahwa pada 
pelaksanaan metode ceramah yang murni papan tulis pun 
tidak dipergunakan oleh guru. Dengan demikian, suara guru 
di dalam situasi metode ceramah benar-benar merupakan satu-
satunya alat perantara dalam penyampaian atau penyajian bahan 
pelajaran kepada peserta didik.

Dari penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa gurulah 
yang mendominasi di kelas atau sepanjang waktu pelajaran 
berlangsung. Oleh karena itu, apabila guru akan menggunakan 
metode ceramah, maka hal-hal yang harus selalu diperhatikan 
adalah sebagai berikut. 
a) Guru benar-benar menguasai bahan pelajaran yang akan 

diajarkan.
b) Guru dapat menyampaikan bahan pelajaran dengan 

sistematika yang dapat diikuti peserta didik.
c) Guru menguasai bahasa pengantar dengan baik.
d) Guru dapat menyususn kata-kata yang akan diucapkan 

dalam kalimat-kalimat yang sederhana tapi baik susunannya.
e) Guru dapat berbicara dalam lafal kata (ucapan kata yang 

tepat).
f ) Guru dapat menyesuaikan tingkat bahasa yang dipergunakan 

dengan taraf kecerdasan peserta didik.
g) Guru dapat mengatur melodi suara (alun suara, tinggi 

rendah suara).
h) Guru dapat mengatur dinamika suara.
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i) Guru dapat mengatur tempo suara.
j) Penampakan diri guru di depan kelas yang menarik. Guru 

dapat mempertahankan wajah yang berseri-seri, mimik 
yang ramah dan menarik, sikap atau gaya yang tidak dibuat-
buat atau membosankan.

k) Guru dapat menimbulkan kesan pada peserta didik bahwa 
ia sendiri sangat berminat pada bahan pelajaran yang sedang 
ia bicarakan.

Apabila syarat-syarat tersebut di atas diperhatikan dan 
diterapkan oleh guru yang menggunakan metode ceramah maka 
penyajian bahan pelajaran masih dapat dilaksanakan dengan 
baik. Metode ceramah akan menghasilkan hasil mengajar dan 
belajar yang buruk apabila salah dipergunakannya. Jika situasi 
mengajar-belajar itu sendiri cocok untuk metode ceramah, 
seperti misalnya jika peserta didik yang menerima pelajaran 
adalah tipe auditif, maka metode ceramah akan sangat berguna 
bagi peserta didik dari tipe ini. Tetapi untuk peserta didik dari 
tipe visual, metode ceramah akan menimbulkan kerugian belajar 
yang besar karena tipe peserta didik semacam itu justru harus 
menggunakan matanya untuk mencamkan sesuatu; sehingga 
harus ada alat-alat peraga. 

3. Keunggulan Metode Ceramah

Berdasarkan uraian di atas, maka metode ceramah memiliki 
beberapa keunggulan diantaranya yaitu:
1. Dapat dilakukan pada sejumlah banyak peserta didik;
2. Dapat menyelesaikan materi pelajaran dengan cepat; 
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3. Biayanya murah sekali karena tidak membutuhkan alat atau 
media pembelajaran, guru hanya bermodalkan suara saja.

4. Mudah mengulangnya kembali bila diperlukan.
5. Cermah atau uraian guru yang disampaikan dengan baik 

dapat menjadikan pokok pembicaraan menarik. Hal 
tersebut dikarenakan kata-kata yang diucapkan sering kali 
efektif, lebih mengena, lebih hidup, dari pada kata-kata yang 
tertera di buku bahan ajar. Guru juga dapat menggunakan 
mimik serta gerakan - gerakan tubuh yang menarik pada 
saat penyampaian materi kepada siswa. Tentunya hal ini 
akan menjadikan suasana belajar lebih kondusif, tidak 
membosankan, serta materipun mudah dipahami oleh 
peserta didik.

6. Metode ceramah memberikan kesempatan pengalaman 
kepada peserta didik untuk belajar mendengarkan suatu 
uraian secara lisan. Hal tersebut dikarenakan dalam 
kehidupan sehari-hari, belajar mendengarkan dan 
memahami suatu pembicaraan adalah penting sekali 
sebagai sarana komunikasi serta penyampaian maksud dari 
pembicara.

7. Bahan pelajaran yang dipersiapkan dengan baik dan 
disajikan sistematis dapat menghemat waktu belajar peserta 
didik. Bahan pelajaran yang akan disajikan sudah dipilih 
dengan cermat oleh guru dari keseluruhan bahan pelajaran 
yang harus dipelajari peserta didik.



Model & Pendekatan Pembelajaran Inovatif (Teori dan Aplikasi)    - 261

4. Kelemahan Metode Ceramah

Selain mempunyai kelebihan, metode ceramah juga 
mempunyai berbagai kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut 
diantaranya:

1. Guru tidak dapat mengetahui sampai di mana peserta didik 
telah mengerti apa yang disampaikan. 
Dalam artian keberhasilan peserta didik tidak terukur. 

Kadang-kadang guru beranggapan bahwa bila peserta didik 
duduk diam mendengarkan atau sambil mengangguk-anggukkan 
kepala, berarti peserta didik telah mengerti. Padahal anggapan 
tersebut sering meleset; walaupun peserta didik menunjukkan 
reaksi seolah-olah mengerti, akan tetapi guru tidak mengetahui 
sejauh mana penguasaan pembelajar terhadap pelajaran itu. 
Oleh karena itu segera setelah guru berceramah, harus diadakan 
evaluasi, misalnya dengan tanya jawab.

2. Kata-kata yang diucapkan guru dapat ditafsirkan lain oleh 
peserta didik.
Dapat terjadi bahwa peserta didik memberikan pengertian 

yang berlainan dengan apa yang dimaksud oleh guru. Kiranya 
perlu kita sadari bahwa tidak ada arti yang mutlak bagi setiap 
kata tertentu. Kata-kata yang diucapkan hanyalah bunyi yang 
disetujui penggunaanya dalam suatu masyarakat untuk mewakili 
suatu pengertian. Misalnya: kata modul, bagi mahasiswa 
pengertiannya adalah salah satu bentuk bahan belajar yang 
berujud buku materi pokok. Sedangkan bagi-para astronot, 
modul diartikan sebagai salah satu komponen dari pesawat luar 
angkasa. Itulah sebabnya maka setiap anak harus membentuk 
perbendaharaan bahasanya berdasarkan pengalaman hidupnya 
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sehari-hari. Selama ada persamaan pendapat antar pembicara 
dengar pendengar untuk mengerti maksud pembicara.

Apabila guru menggunakan kata-kata yang abstrak seperti 
“kepribadian”, “kesusilaan”, “keadilan”, mungkin bagi setiap 
anak pengertiannya tidak sama atau sangat kabur untuk 
mengartikan kata-kata itu. Lebih-lebih bila kata-kata itu 
dirangkaikan dalam suatu kalimat, akan semakin banyaklah 
kemungkinan salah tafsir arti pembicaraan pengajar. Itulah 
sebabnya seringkali peserta didik sama sekali tidak dapat 
memperoleh pengertian apapun dari pembicaraan guru. Maka 
bila guru ingin menjelaskan sesuatu yang kiranya masih asing 
bagi anak, guru dapat menyertakan peragaan dalam ceramahnya. 
Peragaan tersebut dapat berbentuk benda yang sesungguhnya, 
model-model dari benda, menggambarkan dengan bagan atau 
diagram di papan tulis. 

3. Guru sulit mengukur perhatian dan motivasi peserta 
didiknya
Biasanya metode ceramah digunakan untuk mensiasati 

jumlah peserta didik yang sangat benyak. Pada kondisi seperti itu 
guru sulit mengukur perhatian dan motivasi peserta didiknya, 
karena tidak mungkin guru memperhatikan satu persatu peserta 
didiknya. 

4. Peran serta peserta didik dalam pembelajaran sangat rendah.
Dalam metode ceramah, guru menerangkan dan peserta 

didik mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, 
sehingga peran peserta didik a kurang begitu besar. Peserta 
didik biasanya hanya mendapat kesempatan bertanya setelah 
guru menerangkan. Hal di atas juga disebabkan karena pada 
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umumnya peserta didik bersifat pasif, yaitu menerima apa yang 
dijelaskan oleh guru.

5. Peserta didik tidak memperoleh kesempatan berpikir 
melainkan hanya mendengarkan dan mencatat saja.

6. Peserta didik tidak diberikan kesempatan lagi untuk 
berpartisipasi dalam proses belajar. Peserta didik 
menjadi semacam botol kosong yang sedang diisi atau 
sehelai kertas putih yang sedang ditulis oleh guru.

7. Materi kurang terfokus.
8. Pembicaraan sering ngelantur.
9. Bagi peserta didik yang belum cukup dewasa, metode 

ceramah ini sering menimbulkan kebosanan. 

B. Metode Tanya Jawab

3. Pengertian Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah penyampaian pesan pengajaran 
dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan peserta 
didik memberikan jawaban atau sebaliknya peserta didik 
diberi kesempatan bertanya dan guru menjawab pertanyaan-
pertanyaan. Metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi 
langsung antara guru dan peserta didik, bisa dalam bentuk guru 
bertanya dan pelajar menjawab atau dengan sebaliknya. Metode 
tanya jawab dilakukan pada beberapa kondisi pembelajaran 
sebagai berikut:

1. Sebagai ulangan pelajaran yang telah diberikan;
2. Sebagai selingan dalam pembicaraan;
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3. Untuk merangsang anak didik agar perhatiannya tercurah 
kepada masalah yang sedang dibicarakan; dan

4. Untuk mengarahkan proses berpikir.

Proses tanya jawab terjadi apabila ada ketidak tahuan atau 
ketidak pahaman peserta didik akan suatu peristiwa. Adapun 
tujuan penerapan dari metode tanya jawab selama proses 
pembelajaran adalah sebagai berikut:
1) Mengecek dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan 

anak didik terhadap pelajaran yang telah disampaikan;
2) memberi kesempatan kepada anak didik untuk mengajukan 

pertanyaan kepada guru tentang suatu masalah yang belum 
dipahami;

3) memotivasi dan menimbulkan kompetensi belajar; dan
4) melatih anak didik untuk berpikir dan berbicara secara 

sitematis berdasarkan pemikiran yang orisinil.

4. Deskripsi Kegiatan dalam Metode Tanya Jawab

Bagaimana cara melaksanakan metode tanya jawab dengan 
baik? Metode tanya jawab ini dapat dilakukan dengan langkah-
langkah pelaksanaan sebagai berikut (Setiawan, 2011):
1. Kegiatan Persiapan

a. Merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta 
didik setelah pembelajaran berakhir.

b. Menyiapkan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan 
yang telah dirumuskan.

c. Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan 
digunakan sesuai dengan ranah kognitif, afektif, 
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atau psikomotorik (tergantung materi dan tunjuan 
pelajaran.

2. Kegiatan Pelaksanaan 
a. Kegiatan Pembukaan

Seperti halnya metode ceramah, sebelum kegiatan inti 
pelajaran, guru melaksanakan kegiatan membuka pelajaran 
yang meliputi :

• mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memotivasi 
peserta yaitu pertanyaan-pertanyaan  yang  ada kaitan-
nya  dengan  materi  yang akan diajar;

• menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai.

b. Kegiatan Inti Pelajaran 
Kegiatan ini dilakukan melalui metode tanya jawab dengan 

memperhatikan hal-hal berikut:
• Mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi 

pelajaran seperti yang telah disiapkan sebelumnya.
• Menggunakan keterampilan-keterampilan bertanya dasar 

dan lanjut seperti memberi acuan, pemusatan, menggilir, 
menyebarkan, memberi waktu berpikir, memberi tuntunan, 
mengajukan pertanyaan melacak dan sebagainya.

• Memberi penguatan yang dapat menjawab perta nyaan 
guru dan menghindari pemberian pengu atan nega-
tif  bagi  peserta  didik yang tidak dapat menjawab perta-
nya an  atau  yang  jawabannya salah.

• Memberi tuntunan bagi peserta didik yang tidak bisa menjawab 
pertanyaan guru atau bagi peserta didik yang jawabannya 
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salah. Jika peserta  di dik  tidak dapat menjawab pertanyaan, 
maka perta nya an dialihkan ke beberapa peserta didik lain 
sam pai diperoleh  jawaban yang  benar.  Peserta didik 
yang  menjawab salah diminta  mengulangi  jawaban  yang 
benar  dan  diberi  penguatan yang benar. Jika tidak ada 
satu  pun peserta didik yang menjawab dengan benar, maka 
guru harus menjawab dan memberi penjelasan.

• Jika ada peserta didik yang bertanya, hendaknya pertanyaan 
dilemparkan kepada peserta didik lain untuk menjawabnya, 
guru tidak perlu terburu-buru menjawab pertanyaan itu.

• Memberi kesempatan peserta didik mendiskusikan 
pertanyaan guru yang sahih (analisis, sintesis, dan evaluasi) 
dengan teman sebangkunya untuk memperoleh jawaban 
yang benar. Setiap pokok bahasan yang selesai dipertanyakan 
guru, seyogyanya dilanjutkan dengan memeinta peserta 
didik untuk membuat kesimpulannya.

c. Kegiatan Mengakhiri Tanya Jawab 
Apa yang harus dilakukan guru dalam mengakhiri pem-

belajaran dengan metode tanya jawab ini? Adapun yang harus 
dilakukan guru adalah:
• Meminta peserta didik merangkum isi pelajaran yang 

dilaksanakan melalui tanya jawab itu.
• Membimbing peserta didik membuat rangkuman itu 

melalui tuntunan atau pertanyaan-pertanyaan pelacak 
untuk memperoleh rangkuman yang diinginkan.

• Melakukan  evaluasi  dengan  mengajukan  pertanyaan-
pertanyaan  untuk mengetahui  tingkat penguasaan  peserta 
didik  terhadap materi yang diajarkan.
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• Guru memberi tugas untuk mempelajari materi pelajaran 
di rumah agar peserta didik semakin menguasai materi 
tersebut. 

3. Keunggulan Metode Tanya Jawab
Keunggulan metode tanya jawab diantaranya adalah adalah 

sebagai berikut (Syamrilaode, 2012):
1. Peserta didik dapat mengembangkan keberanian dan 

keterampilan dalam menjawab dan mengemukakan 
pendapat, 

2. Pertanyaan yang dilontarkan dapat menarik dan 
memusatkan perhatian peserta didik, sekalipun ketika 
itu peserta didik sedang ribut, 

3. Merangsang peserta didik untuk berlatih mengem-
bangkan daya pikir, termasuk daya ingatan.

4. Pertanyaan yang jelas lebih mudah dipahami peserta 
didik.

4. Kelemahan Metode Tanya Jawab

Kelemahan metode tanya jawab menurut Syamrilaode 
(2012) adalah sebagai berikut:

1. Banyak waktu terbuang.
2. Apabila peserta didik tidak siap, maka peserta didik merasa 

takut, dan apalagi bila guru kurang dapat mendorong 
peserta didik, maka peserta didik juga menjadi tidak berani 
untuk bertanya. 

3. Terbatasnya jumlah waktu untuk memberikan pertanyaan 
kepada setiap peserta didik.
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C. Metode Demonstrasi

1. Pengertian Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi adalah suatu cara menunjukkan suatu 
peristiwa tertentu (Arifin et al., 2003). Sedangkan Menurut 
Muhibbin (2000), metode demonstrasi adalah metode mengajar 
dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan 
melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui 
penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok 
bahasan atau materi yang disajikan. Sementara itu, menurut 
Syaiful Bahri Djamarah (2000), metode demonstrasi adalah 
metode yang digunakan untuk memperlihatkan suatu proses 
atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan 
pembelajaran.

Seringkali orang mengira bahwa metode demonstrasi hanya 
digunakan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam saja. 
Padahal tidak demikian halnya. Metode ini dapat dipergunakan 
pada penyajian semua jenis mata pelajaran. Misalnya, pada 
pelajaran Matematika, guru mendemonstrasikan dengan 
menggunakan penggaris kayu (mistar) bahwa dua adalah lebih 
kecil daripada empat atau membuktikan hal tersebut dengan 
menggunakan garis bilangan. Guru memperlihatkan bahwa satu 
kilogram adalah lebih berat daripada satu pon. Pada pelajaran 
Seni Suara guru memperdengarkan bagaimana cara menyajikan 
lagu bila ada tanda-tanda stakato, tanda permata, maupun tanda 
kreskendo. Pada pelajaran Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 
guru mendemonstrasikan bagaimana cara meletakkan cangkir 
bila menyajikan minuman untuk tamu ibu dan ayah di rumah. 
Pada pelajaran Bahasa guru mencontohkan bagaimana seseorang 
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yang berkata terbata-bata. Jadi jelas bahwa metode demonstrasi 
dapat dipergunakan pada semua jenis mata pelajaran.

Dengan demonstrasi sebagai salah satu metode mengajar 
dimaksudkan bahwa seorang guru atau peserta didik, dapat 
memperlihatkan pada seluruh kelas suatu proses, misalnya 
bagaimana cara bekerjanya sebuah printer. Metode demonstrasi 
adalah sebuah metode yang bersifat ekspositori atau metode 
belajar yang bersifat memberi dan menerima (guru memberi 
ilmu kepada peserta didik). Metode ini cukup efektif karena 
membantu para peserta didik untuk memperoleh jawaban 
dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu, dimana 
keaktifan biasanya lebih banyak dari pihak guru.

Metode pembelajaran demonstrasi merupakan metode 
mengajar yang berusaha untuk mengkombinasikan cara-cara 
penjelasan lisan, seperti metode ceramah dengan perbuatan yang 
berusaha membuktikan apa yang dijelaskan secara lisan, juga 
memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu (Nana 
Sudjana, 2002).

2. Deskripsi Kegiatan Dalam Metode Demonstrasi

Didalam metode demonstrasi ada tiga unsur yang 
ditonjolkan,yaitu sesuatu proses pekerjaan atau keterampilan, 
cara mengerjakannya, juga berkisar pada tindakan-tindakan 
persiapan yang dilakukan oleh guru ataupun peserta didik yang 
akan diuraikan sebagai berikut.

5. Kegiatan Guru

a) Mempersiapkan sesuatu yang akan didemonstrasikan pada 
tempat yang lebih baik.
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b) Mempersiapkan tempat duduk peserta didik atau tempat 
berdiri peserta didik agar semuanya dapat mengikuti 
dengan jelas seluruh objek yang didemonstrasikan atau 
seluruh proses (kejadian) yang harus dilihat, didengar, atau 
diraba peserta didik. Hal ini harus dilakukan agar peserta 
didik tidak berdesak-desakkan atau terhalang oleh sesama 
temannya atau oleh guru itu sendiri.

c) Guru memilih tempat berdiri yang tepat agar tidak 
mengganggu atau menghalangi penglihatan peserta didik 
yang sedang mengamti objek yang sedang didemonstrasikan.

d) Guru memulai demonstrasinya. 
e) Selama melakukan demonstrasi, guru harus pula 

memperhatikan apakah semua peserta didik benar-benar 
mengikuti, melihat, dan mendengarkan apa yang sedang 
dilakukan guru pada saat itu. Guru tidak boleh terlalu 
terpaku pada kegiatan demonstrasi yang ia sedang lakukan.

f ) Sebentar-sebentar guru menanyakan pada peserta didik 
apakah yang sedang ia demonstrasikan itu jelas terlihat 
terdengar dan dimengerti oleh peserta didiknya. Dalam 
beberapa hal guru harus mengulang demonstrasi itu sekali 
atau dua kali lagi agar hal yang sedang ditunjukkan itu 
benar-benar jelas bagi peserta didiknya.

g) Dalam beberapa hal, guru dapat pula menyuruh peserta 
didik untuk mengulang suatu demonstrasi yang telah 
dicontohkan guru.

h) Untuk hal-hal tertentu sesuai dengan jenis mata pelajarannya 
atau dengan kepentingan sesuatu yang sedang dipelajari, 
guru dapat pula mengharuskan peserta didik untuk 



Model & Pendekatan Pembelajaran Inovatif (Teori dan Aplikasi)    - 271

mencatat langkah-langkah atau proses kejadian dari sesuatu 
yang sedang didemonstrasikan itu.

i) Bagian yang dipandang terpenting dari sesuatu yang 
dipertunjukkan atau dijelaskan harus diulang berkali-
kali agar peserta didik benar-benar mengetahui seluk-
beluknya, untuk beberapa hal peserta didik dapat diminta 
untuk melakukan sesuatu di bawah pengawasan guru. 
Misalnya, pada pelajaran prakarya di waktu pelajaran 
mengayam. Setelah guru mempertunjukkan cara membuat 
atau menganyam kipas, peserta didik diminta agar 
mempraktikkannya di bawah bimbingan guru. Jika peserta 
didik belum paham juga, guru mendemonstrasikannya 
berkali-kali lagi. Setelah itu bimbingan diberikan secara 
perorangan lagi. Demikian pula misalnya dalam pelajaran 
Bahasa, ketika peserta didik sedang mempelajari lagu-
lagu kalimat ketika bertanya, menyuruh, terheran-heran 
atau ketika belajar mengucapkan kata-kata guru. Guru 
mendemonstrasikan terlebih dahulu (mengucapkannya 
terlebih dahulu sebagai contoh yang kemudian harus 
ditirukan oleh peserta didik).

j) Setelah guru selesai mendemonstrasikan sesuatu, guru 
mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik 
untuk mengecek sampai dimana peserta didik telah dapat 
memahami atau mengikuti demonstrasi yang baru selesai 
dipertunjukkan.

k) Melayani pertanyaan peserta didik. 
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6. Kegiatan Murid

a) Duduk dengan baik atau berdiri mengelilingi sesuatu objek 
yang akan didemonstrasikan, sesuai dengan petunjuk-
petunjuk guru. Pengaturan tempat duduk atau berdiri ini 
penting sekali agar semua peserta didik dengan jelas dapat 
mendengar dan melihat atau mengamati demonstrasi yang 
akan dipertunjukan guru.

b) Mempersiapkan catatan atau alat-alat yang diperlukan 
untuk mempraktikkan kegiatan yang didemonstrasikan.

c) Memperhatikan dan mengamati dengan seksama seluruh 
proses demonstrasi.

d) Mencoba melakukan sendiri apa yang didemonstrasikan 
guru di bawah bimbingan guru.

e) Mencatat hal-hal yang penting yang selalu harus diingat atau 
diperhatikan bila melakukan hal yang didemonstrasikan itu 
kembali. Hal ini dilakukan bila diperlukan, sesuai dengan 
bahan pelajaran yang sedang atau telah didemonstrasikan.

f ) Sesuai dengan bahan pelajaran yang sedang diajarkan, pada 
akhirnya peserta didik mempraktikkan sendiri-sendiri hal-
hal yang telah didemonstrasikan. Hal ini penting sekali 
untuk segera memperkuat asosiasi-asosiasi yang diperlukan. 
Misalnya, dalam pelajaran olahraga, setelah guru selesai 
mempertunjukkan suatu jurus tertentu dalam pencak silat, 
peserta didik segera berlatih sendiri-sendiri menulis kata 
atau huruf-huruf yang baru saja didemonstrasikan guru.

g) Menanyakan hal-hal yang kurang dimengerti dari 
demonstrasi yang telah diamatinya.
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7. Keunggulan Metode Demonstrasi

Keunggulan metode pembelajaran demonstrasi adalah 
sebagai berikut: 
1. Metode demonstrasi merupakan cara yang wajar atau 

alamiah sesuai dengan proses perkembangan jiwa anak, 
yaitu untuk belajar memahami sesuatu objek atau 
perbuatan. Tanggapan-tanggapan dalam jiwa peserta 
didik dan pengertian-pengertian yang terbentuk, akan 
diperoleh melalui proses yang wajar dan menjadi lebih jelas 
dibandingkan jika hanya diterangkan secara lisan saja yang 
sifatnya abstrak. 

2. Menanamkan, memupuk, dan mengembangkan hasrat 
untuk ingin mengetahui sesuatu. Dengan melihat sendiri 
objeknya, timbullah dalam diri peserta didik keinginan 
untuk mengetahui lebih dalam dan terperinci segala 
sesuatu tentang obtek yang dilihatnya. Dengan demikian 
berkembanglah sikap ilmiah pada peserta didik. Seluruh 
kemajuan umat manusia bermula pada sifat ingin tahu yang 
telah dibawa sejak lahir itu. Seluruh penjelajahan manusia 
yang dimulai dari ranjang-bayi sampai kepada penjelajahan 
ke seluruh pelosok dunia dan sampai-sampai ke ruang 
angkasa yang luas, adalah pada hakikatnya bersumber pada 
sifat manusia yang satu tadi, yaitu sifat atau hasrat ingin-
tahu.

3. Murid dididik untuk mau mengamati dengan penuh 
perhatian kepada sesuatu objek yang sedang didemons-
trasikan. Agar dapat memahami dengan baik sesuatu yang 
sedang diamati, diperlukan konsentrasi dari seluruh pikiran, 
perasaan, dan kemauan seseorang terhadap objek yang 
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dipertunjukkan. Dengan demikian peserta didik dididik 
untuk mengamati sesuatu dengan sikap yang kritis.

4. Peserta didik mengetahui dengan tepat bagaimana 
hubungan struktural atau urutan susunan suatu objek. 
Misalnya, ketika guru memperlihatkan kepada peserta didik 
bagaimana urutan susunan atau hubungan struktural dan 
bagian-bagian vulpen itu. Dengan demikian, peserta didik 
pada akhirnya dapat memperbaiki sendiri bolpoinnya bila 
macet atau rusak, karena mereka telah memahami urutan 
susunan bagian-bagian bolpoin.

5. Peserta didik mengetahui dengan tepat bagaimana keadaan 
perbandingan suatu objek. Misalnya, ketika guru atau 
peserta didik dibawah pengawasan guru mendemonstrasikan 
bahwa satu kilogram sama dengan dua pon, pada waktu 
mengajarkan timbangan berat kepada peserta didik.

6. Peserta didik dapat mempraktikan langsung peragaan yang 
dilakukan oleh guru untuk meningkatkan keterampilan 
motorisnya. Misalnya, setelah guru mendemonstrasikan 
bagaimana caranya menyugu kayu, segera setelah 
demonstrasi itu dilakukan, peserta didik sendiri dapat 
melakukannya dengan baik dan tepat. Demikian pula pada 
pelajaran memotong pakaian, dan pada pelajaran memasak, 
peserta didik dapat segera melakukan sendiri pekerjaan yang 
baru saja mereka lihat.

7. Metode demonstrasi dapat menanamkan keyakinan akan 
kepastian sesuatu. Misalnya, dengan melihat sendiri bahwa 
satu kilogram besi sama beratnya dengan satu kilogram 
beras, walaupun kalau dilihat besarnya bungkusan, 
lebih besar sebungkus beras dari satu kilogram daripada 
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sebongkah besi yang juga satu kilogram beratnya. Dari letak 
keadaan timbangan, peserta didik percaya bahwa kedua 
benda tadi benar-benar sama beratnya.

8. Manfaat psikologis dari metode demonstrasi adalah 
perhatian peserta didik dapat lebih terpusatkan, proses 
belajar peserta didik lebih terarah pada materi yang 
sedang dipelajari, dan pengalaman dan kesan sebagai hasil 
pembelajaran lebih melekat dalam diri peserta didik.

8. Kelemahan Metode Demonstrasi

Setiap metode memiliki kelemahan-kelemahannya. 
Demikian pula metode demonstrasi memiliki kelemahan-
kelemahan yang akan diuraikan sebagai berikut:
1. Penggunaan metode ini dapat menyebabkan peserta didik 

tertahan perkembangan berpikirnya sehingga menetap pada 
taraf berpikir konkrit saja dan tidak meningkat ke taraf 
abstrak. Berpikir dengan hanya menggunakan benda-benda 
konkrit dan tanggapan-tanggapan hanya akan membuat 
berpikir menjadi lamban. Kebiasaan untuk selalu melihat 
sendiri suatu objek untuk kemudian baru memahaminya 
dapat menyebabkan terhambatnya kemampuan 
pembentukan pengertian-pengertian yang sifatnya abstrak. 
Padahal dalam kehidupan sehari-hari, hanya dalam hal-
hal tertentu kegiatan berpikir turun dari lapisan abstrak 
ke lapisan konkrit. Apabila seseorang bercakap-cakap, ia 
tidak lagi “melihat” objeknya ketika mengucapkan kata-
kata yang keluar dari mulutnya. Semuanya sudah abstrak, 
hanya berupa pengertian-pengertian saja.
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2. Mengamati sesuatu dengan cermat, baik dengan mata, 
telinga, atau pun indera lainnya, bukan merupakan 
pekerjaan yang mudah bagi peserta didik. Keharusan untuk 
tetap duduk atau berdiri pada tempat yang telah ditentukan 
sebelum demonstrasi dimulai hanya akan menyebabkan 
peserta didik melihat objek yang didemonstrasikan itu 
dari satu pihak saja. Berpindah-pindah tempat agar dapat 
melihat objek yang didemonstrasikan dari semua sudut 
pandang dapat menimbulkan kegaduhan dan gangguan 
ketertiban. Hal ini dapat menimbulkan kekeliruan 
tanggapan dan pengertian mengenai objek yang diamati, 
karena hanya diamati dari satu pihak saja.

3. Tidak semua hal yang didemonstrasikan guru dapat 
diulang berkali-kali. Misalnya, guru olahraga yang 
mendemonstrasikan bagaimana cara loncat tinggi yang 
sebaik-baiknya agar dapat meloncat setinggi-tingginya tidak 
mungkin untuk mengulang beberapa kali cara meloncat 
tersebut. Pastilah hal itu akan sangat melelahkannya. 
Menyuruh seorang peserta didik untuk melakukannya 
belum tentu akan dapat didemonstrasikan gerakan-gerakan 
seperti yang diharapkan guru. Atau bila seorang guru 
ingin mendemonstrasikan kepada peserta didik mengenai 
bagaimana caranya memandikan bayi. Tentulah bayi ini 
tidak dapat berulang-ulang dimandikan walaupun peserta 
didik memintanya. 

4. Apabila jumlah peserta didik terlalu banyak maka akan 
sangat sulit untuk mengatur tempat duduk atau berdiri 
peserta didik agar semuanya dapat melihat sama jelasnya.
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5. Kalau objek yang didemonstrasikan terlalu kecil dan hanya 
dapat dilihat melalui mikroskop, maka sulit sekali untuk 
dapat menunjukkan yang mana yang harus diperhatikan.

6. Tidak semua objek yang didemonstrasikan dapat 
digambarkan penampang lintang atau membujur dengan 
mudah dan jelas tanpa menimbulkan kesalahpahaman.

Walaupun metode demonstrasi memiliki kelemahan-
kelemahan, guru tidak boleh segan-segan menggunakan metode 
ini bila situasi belajar mengajar menuntut digunakannya metode 
ini. Seringkali rasa segan dan malas untuk mempersiapkan 
sesuatu guna didemonstrasikan menjadi penghambat dalam 
menggunakan metode demonstrasi. Apalagi bila guru harus 
mencari sendiri terlebih dahulu benda atau objek yang harus 
didemonstrasikannya. Rasanya bertambah malas untuk 
melakukannya. Sifat buruk inilah yang harus kita berantas 
karena jelas bertentangan dengan profesi guru.

D. Metode Eksperimen

9. Pengertian Metode Eksperimen

Ada beberapa pengertian mengenai metode eksperimen 
yang telah diungkapan oleh beberapa ahli diantaranya yaitu:
a. Metode Eksperimen adalah metode atau cara di mana guru 

dan peserta didik bersama-sama mengerjakan suatu latihan 
atau percobaan untuk mengetahui pengaruh atau akibat 
dari suatu aksi.

b. Ramayulis, dalam bukunya “Metodologi pendidikan agama 
Islam” mendefinisikan bahwa metode eksperimen adalah 
suatu metode mengajar yang di lakukan peserta didik untuk 
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melakukan percobaan-percobaan pada mata pelajaran 
tertentu.

c. Syaiful Bahri Djamarah (2000), metode eksperimen 
adalah metode pemberian kesempatan kepada anak didik 
perorangan atau kelompok, untuk dilatih melakukan suatu 
proses atau percobaan. 

d. Roestiyah (2001), metode eksperimen adalah suatu cara 
mengajar, di mana peserta didik melakukan suatu percobaan 
tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan 
hasil percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu 
disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Penggunaan 
teknik ini mempunyai tujuan agar siswa mampu mencari 
dan menemukan sendiri berbagai jawaban atau persoalan-
persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan 
sendiri. Juga siswa dapat terlatih dalam cara berfikir yang 
ilmiah. Dengan eksperimen siswa menemukan bukti 
kebenaran dari teori sesuatu yang sedang dipelajarinya.

e. Djamarah (2002), metode eksperimen adalah cara penyajian 
pelajaran, di mana peserta didik melakukan percobaan 
dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam 
proses belajar mengajar, dengan metode eksperimen, peserta 
didik diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau 
melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati 
suatu obyek, keadaan, atau proses sesuatu. Dengan demikian, 
peserta didik dituntut untuk mengalami sendiri, mencari 
kebenaran, atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil, 
dan menarik kesimpulan dari proses yang dialaminya itu. 

f. Menurut Schoenherr (1996) yang dikutip oleh Palendeng 
(2003), metode eksperimen adalah metode yang sesuai 
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untuk pembelajaran sains, karena metode eksprimen mampu 
memberikan kondisi belajar yang dapat mengembangkan 
kemampuan berpikir dan kreativitas secara optimal. Peserta 
didik diberi kesempatan untuk menyusun sendiri konsep-
konsep dalam struktur kognitifnya, selanjutnya dapat 
diaplikasikan dalam kehidupannya.

g. Metode eksperimen menurut Al-farisi (2005) adalah 
metode yang bertitik tolak dari suatu masalah yang hendak 
dipecahkan dan dalam prosedur kerjanya berpegang pada 
prinsip metode ilmiah.

10. Deskripsi Kegiatan Pada Metode Eksperimen

Pada metode eksperimen, terdapat langkah-langkah atau 
prosedur pelaksanaan metode eksperimen yang harus terlebih 
dahulu dilaksanakan oleh guru yang akan melaksanakan 
eksperimen tersebut. Prosedur-prosedur tersebut menurut 
Roestiyah (2001) adalah : (a) perlu dijelaskan kepada peserta 
didik tentang metode eksperimen itu sendiri, kemudian tujuan 
eksprimen, dan juga mereka harus memahami masalah yang 
akan diangkat atau dibuktikan melalui eksprimen. (b) memberi 
penjelasan kepada peserta didik tentang alat-alat serta bahan-
bahan yang akan dipergunakan dalam eksperimen, hal-hal 
yang harus dikontrol dengan ketat, urutan eksperimen, hal-
hal yang perlu dicatat. (c) Selama eksperimen berlangsung 
guru harus mengawasi pekerjaan peserta didik. Bila perlu 
memberi saran atau pertanyaan yang menunjang kesempurnaan 
jalannya eksperimen. (d) Setelah eksperimen selesai guru harus 
mengumpulkan hasil penelitian peserta didik, mendiskusikan 
di kelas, dan mengevaluasi dengan tes atau tanya jawab. 
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Dalam metode eksperimen, guru dapat mengembangkan 
keterlibatan fisik dan mental, serta emosional peserta didik. 
Peserta didik mendapat kesempatan untuk melatih keterampilan 
proses agar memperoleh hasil belajar yang maksimal. Pengalaman 
yang dialami secara langsung dapat tertanam dalam ingatannya. 
Keterlibatan fisik dan mental serta emosional siswa diharapkan 
dapat diperkenalkan pada suatu cara atau kondisi pembelajaran 
yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan juga perilaku 
yang inovatif dan kreatif.

Sedangkan menurut Palendeng (2003) pelaksanaan 
metode eksperimen meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 
(1) percobaan awal, pembelajaran diawali dengan melakukan 
percobaan yang didemonstrasikan guru atau dengan mengamati 
fenomena alam. Demonstrasi ini menampilkan masalah-
masalah yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. 
(2) pengamatan, merupakan kegiatan peserta didik saat 
guru melakukan percobaan. Peserta didik diharapkan untuk 
mengamati dan mencatat peristiwa tersebut. (3) hipotesisawal, 
peserta didik dapat merumuskan hipotesis sementara 
berdasarkan hasil pengamatannya. (4) verifikasi, kegiatan 
untuk membuktikan kebenaran dari dugaan awal yang telah 
dirumuskan dan dilakukan melalui kerja kelompok. Peserta 
didik diharapkan merumuskan hasil percobaan dan membuat 
kesimpulan, selanjutnya dapat dilaporkan hasilnya. (5) aplikasi 
konsep, setelah peserta didik merumuskan dan menemukan 
konsep, hasilnya diaplikasikan dalam kehidupannya. Kegiatan 
ini merupakan pemantapan konsep yang telah dipelajari. (6) 
evaluasi, merupakan kegiatan akhir setelah selesai satu konsep. 
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Penerapan pembelajaran dengan metode eksperimen akan 
membantu siswa untuk memahami konsep. Pemahaman konsep 
dapat diketahui apabila peserta didik mampu mengutarakan 
secara lisan, tulisan, maupun aplikasi dalam kehidupannya. 
Dengan kata lain, peserta didik memiliki kemampuan 
untuk menjelaskan, menyebutkan, memberikan contoh, dan 
menerapkan konsep terkait dengan pokok bahasan.

11. Keunggulan Metode Eksperimen

Keunggulan-keunggulan metode eksperimen adalah sebagai 
berikut:
1. Menambah keaktifan untuk berbuat dan memecahkan 

sendiri sebuah permasalahan;
2. Dapat melaksanakan metode ilmiah dengan baik;
3. Dapat membuat anak didik lebih percaya atas kebenaran 

atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada 
hanya menerima kata guru atau buku;

4. Anak didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan 
studi eksplorasi (menjelajahi) tentang ilmu dan teknologi; 
dan

5. Dengan metode ini akan terbina manusia yang dapat 
membawa terobosan-terobosan baru dengan penemuan 
sebagai hasil percobaan yang diharapkan dapat bermanfaat 
bagi kesejahteraan hidup manusia. 

12. Kelemahan Metode Eksperimen

Kelemahan-kelemahan penerapanmetode eksperimen 
adalah sebagai berikut:
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1. Tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan metode 
ini;

2. Peserta didik yang kurang mempunyai daya intelektual yang 
kuat; maka hasilnya dapat kurang baik;

3. Metode ini memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan 
bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan kadangkala 
mahal;

4. Tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan tidak setiap anak 
didik berkesempatan mengadakan ekperimen; 

5. Jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, anak 
didik harus menanti untuk melanjutkan pelajaran;

6. Setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang 
diharapkan karena mungkin ada faktor-faktor tertentu yang 
berada di luar jangkauan kemampuan atau pengendalian; 
dan

7. Metode ini lebih sesuai untuk menyajikan bidang-bidang 
ilmu sains dan teknologi. 

E. Metode Diskusi

13. Pengertian Metode Diskusi

Metode diskusi dimaknai sebagai suatu cara penyajian 
atau penyampaian bahan pelajaran dimana guru memberikan 
kesempatan kepada para peserta didik atau kelompok-kelompok 
peserta didik yang mengadakan pembicaraan ilmiah guna 
mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun 
berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah.

Forum diskusi dapat diikuti oleh seluruh peserta didik di 
dalam kelas, dapat pula dibentuk kelompok-kelompok kecil. 
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Hal yang perlu diperhatikan adalah hendaknya para peserta 
didik berpartisipasi secara aktif dalam setiap forum diskusi. 
Semakin banyak peserta didik terlibat dan menyumbangkan 
pikirannnya, semakin banyak pula yang dapat mereka pelajari. 
Perlu pula diperhatikan peran guru. Apabila campur tangan 
dan main perintah dari guru, niscaya peserta didik tidak akan 
dapat belajar banyak. 

Metode diskusi dalam belajar memiliki beberapa bentuk, 
yaitu: 

1. The social problem meeting 

Dalam bentuk diskusi ini, peserta didik berbincang-bincang 
memecahkan masalah sosial di kelas atau di sekolahnya dengan 
harapan bahwa setiap peserta didik akan merasa terpanggil 
untuk mempelajari dan bertingkah laku sesuai dengan kaidah-
kaidah yang berlaku. 

2. The open-ended meeting 

Para peserta didik berbincang-bincang mengenai masalah 
apa saja yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-
hari, kehidupan mereka di sekolah, dengan segala sesuatu yang 
terjadi di lingkungan di sekitar mereka.

3. The educational-diagnosis meeting 

Pada bentuk ini, peserta didik berbincang-bincang mengenai 
pelajaran di kelas dengan maksud untuk saling mengoreksi 
pemahaman mereka atas pelajaran yang telah diterimanya agar 
masing-masing anggota memperoleh pemahaman yang lebih 
baik.
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14. Deskripsi Kegiatan dalam Metode Diskusi

Metode diskusi dalam belajar memiliki langkah-langkah 
sebagai berikut:
1. Guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan 

memberikan pengarahan seperlunya mengenai cara-cara 
pemecahannya. 

2. Dengan pimpinan guru, peserta didik membentuk 
kelompok diskusi, memilih pemimpin diskusi (ketua, 
sekretaris/pencatat, pelapor dan sebagainya (bila perlu), 
mengatur tempat duduk, ruangan sarana, dan sebagainya. 

3. Peserta didik berdiskusi di kelompoknya masing-masing 
sedangkan guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok 
yang lain untuk menjaga serta memberi dorongan dan 
bantuan sepenuhnya agar setiap anggota kelompok 
berpartisipasi aktif supaya diskusi berjalan dengan lancar. 

4. Tiap kelompok diskusi melaporkan hasil diskusinya. Hasil-
hasil diskusi yang dilaporkan ditanggapi oleh semua peserta 
didik (terutama bagi kelompok lain). Guru memberi ulasan 
dan menjelaskan tahap-tahap laporan-laporan tersebut.  

5. Peserta didik mencatat hasil diskusi tersebut, dan para 
guru mengumpulkan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok, 
sesudah peserta didik mencatat untuk file kelas.

Dalam proses diskusi, peranan guru sangat penting untuk 
memastikan diskusi berjalan dengan baik. Berikut ini peranan 
guru dalam metode diskusi:
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1. Penunjuk jalan 

Guru memberikan petunjuk umum dalam diskusi untuk 
mencapai kemajuan di dalam diskusi. Guru merumuskan 
jalannya diskusi andaikata terjadi penyimpangan dari masalah. 
Apabila dalam diskusi terjadi jawaban buntu, maka guru 
meluangkan jalan bagi peserta didik sehingga diskusi berjalan 
dengan lancar.

2. Pengatur lalu lintas  
Guru mengajukan semua pertanyaan secara teratur untuk 

semua anggota diskusi, guru menjaga agar semua anggota 
dapat berbicara bergiliran untuk ini biasanya diadakan urutan-
urutannya atau terjamin. Guru menjaga supaya diskusi jangan 
hanya semata-mata dikuasai oleh peserta didik yang gemar 
berbicara. Terhadap peserta didik yang pendiam dan pemalu, 
guru harus mendorongnya supaya ia berani mengeluarkan 
pendapatnya.

3. Diding penangkis 
Guru atau pemimpin diskusi harus memantulkan semua 

pertanyaan yang diajukan kepada semua pengikut diskusi. 
Guru tidak harus menjawab pertanyaan yang harus diberikan 
kepadanya. Guru hanya boleh menjawab pertanyaan yang tidak 
dapat dijawab oleh pengikut diskusi. Ini bertujuan agar semua 
pengikut diskusi dapat menjawabnya.

15. Keunggulan Metode Diskusi 

Menurut Subroto (2002), terdapat beberapa keunggulan 
metode diskusi antara lain sebagai berikut:
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1. Metode diskusi melibatkan peserta didik secara langsung 
dalam proses belajar. 

2. Setiap peserta didik dapat menguji pengetahuan dan 
penguasaan bahan pelajarannya masing-masing. 

3. Metode diskusi dapat menumbuh dan mengembangkan 
cara berpikir dan sikap ilmiah. 

4. Dengan mengajukan dan mempertahankan pendapatnya 
dalam diskusi diharapkan para peserta didik akan dapat 
memperoleh kepercayaan akan (kemampuan) diri sendiri. 

5. Metode diskusi dapat menunjang usaha-usaha pengem-
bangan sikap sosial dan sikap demokratis para peserta didik.  

16. Kelemahan Metode Diskusi 

Menurut Subroto (2002), terdapat beberapa kelemahan 
metode diskusi antara lain sebagai berikut:
1. Suatu diskusi tidak dapat diramalkan sebelumnya mengenai 

bagaimana hasil, sebab tergantung kepada kepemimpinan 
peserta didik dan partisipasi anggota-anggotanya. 

2. Suatu diskusi memerlukan keterampilan-keterampilan 
tertentu yang belum pernah dipelajari sebelumnya. 

3. Jalannya diskusi dapat dikuasai (didominasi) oleh beberapa 
peserta didik yang menonjol. 

4. Tidak semua topik dapat dijadikan pokok diskusi, akan 
tetapi hanya hal-hal yang bersifat problematis saja yang 
dapat didiskusikan.  

5. Diskusi yang mendalam memerlukan waktu yang banyak. 
Peserta didik tidak boleh merasa dikejar-kejar waktu. 
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6. Perasaan dibatasi waktu menimbulkan kedangkalan dalam 
diskusi sehingga hasilnya tidak bermanfaat. 

7. Apabila suasana diskusi hangat dan peserta didik sudah 
berani mengemukakan pikiran mereka maka biasanya sulit 
untuk membatasi pokok masalahnya. 

8. Sering terjadi dalam diskusi peserta didik kurang berani 
mengemukakan pendapatnya. 

9. Jumlah peserta didik di dalam kelas yang terlalu besar akan 
mempengaruhi setiap peserta didik untuk mengemukakan 
pendapatnya.

F. Metode Pembelajaran Karya Wisata

17. Pengertian Metode Karya Wisata

Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar yang 
dirancang terlebih dahulu oleh pendidik dan diharapkan 
peserta didik membuat laporan dan didiskusikan bersama 
dengan peserta didik yang lain serta didampingi oleh guru, 
yang kemudian dibukukan.

Kadang-kadang dalam proses belajar mengajar peserta didik 
perlu diajak ke luar sekolah, untuk meninjau tempat tertentu 
atau obyek yang lain. Menurut Roestiyah (2001), karya wisata 
bukan sekedar rekreasi, tetapi untuk belajar atau memperdalam 
pelajarannya dengan melihat kenyataannya. Karena itu dikatakan 
teknik karya wisata ialah cara mengajar yang dilaksanakan 
dengan mengajak peserta didik ke suatu tempat atau obyek 
tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki 
sesuatu seperti meninjau pabrik sepatu, bengkel mobil, toko 
serba ada, dan sebagainya.
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Menurut Roestiyah (2001), teknik karya wisata ini 
digunakan karena memiliki tujuan sebagai berikut: (1) dengan 
melaksanakan karya wisata diharapkan siswa dapat memperoleh 
pengalaman langsung dari obyek yang dilihatnya, (2) dapat 
turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang serta dapat 
bertanya jawab; mungkin dengan jalan demikian mereka mampu 
memecahkan persoalan yang dihadapinya dalam pelajaran, 
ataupun pengetahuan umum; (3) peserta didik bisa melihat, 
mendengar, meneliti dan mencoba apa yang dihadapinya, agar 
nantinya dapat mengambil kesimpulan, dan sekaligus dalam 
waktu yang sama ia bisa mempelajari beberapa mata pelajaran.

18. Deskripsi Kegiatan dalam Metode Pembelajaran Karya 
Wisata

Suatu karya wisata akan berhasil kalau guru mengadakan 
persiapan sebaik-baiknya. Untuk itu perlu sekali guru yang 
bersangkutan mengetahui apa yang akan dilihat oleh peserta 
didiknya pada waktu berkarya wisata. Ada baiknya kalau guru 
terlebih dahulu mengadakan suatu peninjauan pendahuluan ke 
proyek karya wisata yang akan dikunjungi untuk mendapatkan 
keterangan seperlunya mengenai hal-hal apa saja yang bermanfaat 
untuk dilihat para peserta didik. 

Setelah itu guru mengadakan perencanaan pengaturan 
waktu, jumlah peserta didik yang akan diikutsertakan, dan 
mengenai peralatan yang diperlukan untuk memungkinkan 
diadakannya karya wisata, misalnya kendaraan yang diperlukan, 
makanan, obat-obatan untuk pertolongan pertama, dan 
sebagainya. Beberapa hari sebelum keberangkatan, perlu 
diberikan penerangan kepada anak-anak mengenai hal-hal yang 
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akan dilihatnya dan petunjuk mengenai hal-hal apa yang harus 
diperhatikan dan dicatat oleh peserta didik. 

Ada baiknya kalau guru mempunyai buku catatan khusus 
mengenai segala sesuatu bagi karya wisata tersebut, misalnya 
mengenai catatan bahan-bahan yang perlu dibawa, daftar 
nama peserta didik yang akan mengikuti karya wisata lengkap 
dengan alamatnya, catatan mengenai nama pejabat yang akan 
dijumpai pada proyek karya wisata, dan sebagainya. Perlu juga 
bagi guru untuk mencatat nama-nama peserta didik pada waktu 
berangkat dan mengeceknya kembali pada waktu akan pulang. 
Pada kesempatan tertentu, setelah melakukan karya wisata ada 
baiknya kalau diadakan diskusi mengenai hal-hal yang telah 
dilihat. Kadang-kadang peserta didik diminta untuk menuliskan 
suatu karangan singkat atau makalah mengenai hal-hal yang 
telah dilihatnya berdasarkan catatan yang telah dibuatnya selama 
karya wisata tersebut. 

Secara singkat, tahap-tahap yang harus dilaksanakan oleh 
guru untuk menyelenggarakan karya wisata adalah sebagai 
berikut:

1. Tahap Persiapan 
a. Merumuskan tujuan instruksional yang jelas.
b. Mempertimbangkan pemilihan metode karya wisata.
c. Menghubungi pemimpin proyek karya wisata yang 

akan dikunjungi, merundingkan segala sesuatunya.
d. Menyusun perencanaan yang matang, membagi tugas-

tugas menyiapkan sarana.
e. Pembagian siswa dalam kelompok, mengirim utusan.
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2. Tahap Pelaksanaan
a. Memimpin rombongan dan mengatur segalanya 

dengan dibantu oleh petugas lainnya.
b. Memenuhi tata tertib yang telah ditentukan bersama.
c. Mengawasi petugas-petugas pada setiap seksi dan tugas 

kelompok sesuai dengan tanggung jawabnya.
d. Memberi petunjuk bila diperlukan.

3. Tahap Akhir
a. Mengadakan diskusi mengenai segala hal hasil dari 

karya wisata.
b. Menyusun laporan atau paper atau kesimpulan yang 

diperoleh.
c. Tindak lanjut dari hasil kegiatan karya wisata seperti: 

membuat grafik, gambar, model-model, diagram, alat-
alat lain, dan sebagainnya.

19. Keunggulan Metode Karya Wisata

Metode karya wisata ini memiliki keunggulan sebagai 
berikut:
1. Peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai 

kegiatan yang dilakukan oleh para petugas pada obyek 
wisata itu, serta mengalami dan menghayati langsung 
apa pekerjaan mereka. Suatu hal yang tidak mungkin 
diperoleh di sekolah, sehingga kesempatan tersebut dapat 
mengembangkan bakat khusus atau keterampilan mereka.

2. Peserta didik dapat melihat berbagai kegiatan para petugas 
secara individu atau kelompok dan dihayati secara langsung 
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sehingga diharapkan dapat memperdalam dan memperluas 
pengalaman mereka.

3. Pada saat karya wisata, peserta didik dapat bertanya jawab, 
menemukan sumber informasi yang pertama untuk 
memecahkan segala persoalan yang dihadapi, sehingga 
mungkin mereka menemukan bukti kebenaran teorinya 
atau mencobakan teorinya ke dalam praktik.

4. Dengan obyek yang ditinjau itu, peserta didik dapat 
memperoleh bermacam-macam pengetahuan dan 
pengalaman yang terintegrasi, yang tidak terpisah-pisah 
dan terpadu.

5. Karya wisata memiliki prinsip pengajaran modern yang 
memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran.

6. Membuat apa yang dipelajari di sekolah lebih relevan 
dengan kenyataan dan kebutuhan di masyarakat.

Menurut Suhardjono (2004) keuntungan dari metode 
karya wisata ini adalah: (a) memberikan informasi teknis kepada 
peserta secara langsung, (b) memberikan kesempatan untuk 
melihat kegiatan dan praktik dalam kenyataan sebenarnya, (c) 
memberikan kesempatan untuk lebih menghayati apa yang 
dipelajari sehingga lebih berhasil, (d) memberi kesempatan 
kepada peserta untuk melihat dimana peserta ditunjukkan 
kepada perkembangan teknologi mutakhir.

20. Kelemahan Metode Karya Wisata

Kelemahan dari metode field trip/karya wisata ini adalah:
1. Memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak.
2. Memerlukan perencanaan dengan persiapan yang matang.
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3. Dalam karya wisata sering unsur rekreasi menjadi prioritas 
sehingga unsur studinya terabaikan.

4. Memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap 
gerak-gerik anak didik di lapangan.

5. Biayanya cukup mahal. Karya wisata biasanya dilakukan di 
luar sekolah, sehingga mungkin jarak tempat itu sangat jauh 
di luar sekolah, maka perlu mempergunakan transportasi 
dan hal itu pasti memerlukan biaya yang besar. Biaya yang 
tinggi kadang-kadang tidak terjangkau oleh peserta didik;

6. Memerlukan tanggung jawab guru dan sekolah atas 
kelancaran karya wisata dan keselamatan anak didik, 
terutama karya wisata jangka panjang dan jauh.
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BAB X

PRINSIP MENGAJAR 
YANG EFEKTIF

Tujuan 

Setelah membaca buku Strategi Belajar Mengajar pada 
bagian ini diharapkan pembaca dapat memahami:
1. Hakikat mengajar dan teori-teori mengajar
2. Prinsip-prinsip mengajari dan mengajar efektif
3. Syarat-syarat mengajar dan Jenis prinsip dasar dalam cara 

mengajar efektif

A. Hakekat Mengajar

Dalam arti luas, teori adalah suatu penafsiran sistematik dari 
suatu bidang ilmu pengetahuan.  Ada ahli yang berpendapat 
bahwa teori itu dalam praktek adalah dua hal yang berbeda. Teori 
berarenakan ilmu pengetahuan, penelitian dan rekayasa ilmu 
pengetahuan . Ciri-cirinya abstrak dan berpihak pada landasan 
yang berpikir logis. Teori mengemukakan pertimbangan 
dan prinsip-prinsp berpikir logis. Teori mengemukakan 
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pertimbangan dan prinsip-prinsip untuk menjelaskan masaalah 
yang dipersoalkan, sifatnya deskriptif . Praktek berarenakan 
pelaksanaan aktivitas manusia dalam mengerjakan sesuatu. 
Praktek– praktek memberikan petunjuk teknis, pedoman 
pelaksanaan aktivitas manusia dalam mengerjakan sesuatu. 
Praktek-praktek memberikan petunjuk teknis, pedoman 
pelaksanaan, merupakan dua profesi sifatnya preskriptif.

Mengajar adalah membimbing siswa, agar mengalami proses 
belajar. Dalam belajar,siswa menghendaki hasil belajar yang 
efektif bagi dirinya. Untuk memenuhi tuntutan tersebut,guru 
harus membantu dengan cara mengajar yang efektif.

Mengajar adalah suatu seni. Guru yang cakap mengajar 
dapat merasakan bahwa mengajar di mana saja adalah suatu 
hal yangmenggembirakan, yang membuatnya melupakan 
kelelahan. Selain itu guru juga dapatmempengaruhi muridnya 
melalui kepribadiannya. Guru yang ingin murid-muridnya 
mengalamikemajuan, perlu mengadakan pengamatan dan 
penelitian terhadap teori dan praktek mengajar sehingga ia 
dapat terus-menerus meningkatkan cara mengajar Mengajar 
merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab 
moral yangcukup berat, sehingga berhasilnnya pendidikan siswa 
sangat bergantung pada guru dalammelaksanakan tugasnya

Menurut Warni Rasyidin, mengemukakan bahwa 
mengajar adalah keterlibatan guru dan siswa dalam interaksi 
proses belajar mengajar. Guru sebagai koordinator menyusun, 
mengorganisasi dan mengatur situasi belajar. Guru memiliki 
peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan 
kualitas pengajaran yang dilaksanakannya, oleh sebab itu, guru 
harus memikirkan dan membuat perencanaan kesempatan 
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secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi 
siswanya dan memperbaiki kualitas mengajar. Dalam hal ini 
menuntut perubahan-perubahan dalam pengorganisasian kelas, 
karakter, guru, metode, stategi balajar mengajar maupun sikap 
dalam mengelola proses balajar mengajar bertindak sebagai 
fasilitator yang berusaha menciptakan kondisi belajar mengajar 
yang efektif sehingga memungkinkan peningkatan kemampuan 
siswa dalam mengembangkan bahan pelajaran dengan baik dan 
mampu menguasai tujuan yang harus dicapai. Dalam hal ini 
guru di tuntut untuk mampu mengelola proses belajar mengajar 
sehingga dapat memberikan ransangan kepada siswa.

Untuk memperkuat kedudukan mengajar sebagai 
ilmu pengetahuan diperlukan teori yang membahas 
masalah mengajar . Orang yang tidak mengembangkan 
konsep mengajar secara sistematis mungkin percaya 
bahwa mengajar itu adalah suatu yang dikerjakan dan 
bukan suatu yang dipikirkan atau dipelajari. Pada dasarnya 
hal yang sangat dibutuhkan dalam profesi mengajar untuk 
mengorganisasi pengetahuan kita tentang mengajar dalam 
rangka pemantapan konsep mengajar, teori mengajar seharusnya 
menjawab tiga pertanyaan:
1.  Bagaimana guru itu berbuat ?
2.  Mengapa mereka berbuat demikian?
3.  Apa pengaruh hasil perilaku mereka ?

Setiap teori mengajar harus menjelaskan, Meramalkan 
dan mengawasi cara-cara yang di dalamnya perilaku guru 
mempelajari cara belajar siswa. Menurut N. L. Gage (1969), 
teori belajar akan lebih besar gunanya untuk pendidikan teori-
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teori itu dijelmakan dalam teori-teori mengajar. Oleh sebab itu 
di samping teori belajar juga dibutuhkan teori mengajar untuk 
pendidikan dengan alas an sebagai  berikut:

1. Perbedaan teori belajar dan teori mengajar

Teori belajar itu berbeda dengan teori mengajar karena 
dalam teori belajar, pemikiran tertuju pada bagaimana manusia 
itu belajar dan apa hasilnya, sedangkan dalam teori mengajar, 
pemikiran tertuju pada bagaimana mempengaruhi manusia 
itu belajar. Menurut Cronbach, dia mengemukakan dalam 
bukunya educational psychology dengan menyatakan bahwa 
"Belajar dengan yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami 
dan dalam mengalami itu, si pengajar mempergunakan panca 
inderanya/"

Dari defenisi yang telah dikemukakna diatas bahwa belajar 
merupakan suatu proses perubahan tinggkah laku sebagai hasil 
dari interaksi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar ialah suatu 
proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 
perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai 
hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 
lingkungan.

Teori adalah cara-cara atau metode yang digunakan 
untuk mempelajari atau meneliti sesuatu dalam sesuatu proses 
pembelajaran. Berarti teori belajar adalah cara-cara aygn digunakan 
untuk memahami tingkah laku individu yang relative menetap 
sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. 
Menurut Witharington (1952. h. 165) “belajar merupakam 
perubahan kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-
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pola proses yng baru yang berbentuk keterampilan, sikap, 
kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan”. Pendapat yang 
hampir sama dikemukakan oleh Crow and Crow dan Hilgrld. 
Menurut Crow and Crow (1958. h. 225) belajar adalah 
diperolehnya kebiasaan-kebiasaan , pengetahuan dan sikap 
baru. Sedangkan menurut hilgard (1962. h. 252) belajar adalah 
sutu proses dinama suatu perilaku muncul atau berubah karena 
adanya respon terhadap sesuatu siatuasi.

2.  Tuntutan pendidikan guru

Secara Eksplisit teori megajar harus bermanfaat bagi 
pendidikan guru. Dalam pendidikan guru sering digunakan 
teori mengajar untuk praktek mengajar. Sumber apa yang kita 
ketahui mengenai belajar masih belum memadai untuk dapat 
menjelaskan apa yang harus dikerjakan dalam proses mengajar.

3. Analisis mengajar

Sebagai suatu konsep, mengajar memerlukan analisis, 
yang harus menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan 
teori-teori mengajar. Mengajar meliputi banyak jenis proses, 
perilaku, aktivitas, dan sebagainya. Oleh karena itu, konsep 
mengajar harus dianalisis untuk mewujudkan proses-proses atau 
unsure-unsur yang dapat mnjadi dasar teori yang sebenarnya. 
Analisis mengajar terbagi atas dua yakni:
•	 Analisis  Menurut bentuk kegiatan Guru

Mengajar dapat dianlisis menurut bentuk-bentuk kegiatan 
guru karena guru terlibat dalam bermacam-macam 
kegiartan. Kegiatan guru meliputi kegiatan memberikan 
bimbingan, melakukan pencatatan, menjaga ketertiban, dsb.
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•	 Analisis menurut bentuk tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan biasanya dibagi dalam tiga ranah 
(domain), yaitu ranah kognetif, ranah afektif dan ranah 
psikomotoris.

4. Prinsip-prinsip mengajar

1. Prinsip Efisiensi dan Efektifitas

Prinsip efisiensi dan efektifitas maksudnya adalah 
bagaimana guru menyajikan pelajaran tepat waktu, cermat, 
dan optimal. Alokasi waktu yang telah dirancang tidak sia-sia 
begitu saja, seperti terlalu banyak bergurau, memberi nasehat, 
dan sebagainya. Jadi semua aspek pengajaran (guru dan peserta 
didik) menyadari bahwa pengajaran yang ada dalam kurikulum 
mempunyai manfaat bagi siswa pada masa mendatang

2.  Prinsip Globalitas

Prinsip global atau integritas adalah keseluruhan yang 
menjadi titik awal pengajaran. Memulai materi pelajaran dari 
umum ke yang khusus. Dari pengenalan sistem kepada elemen-
elemen sistem. Pendapat ini terkenal dengan Psikologi Gestalt 
bahwa totalitas lebih memberikan sumbangan berharga dalam 
pengajaran.

3. Prinsip Permainan dan Hiburan

Setiap individu atau peserta didik sangat membutuhkan 
permainan dan hiburan apalagi setelah terjadi proses belajar 
mengajar. Bila selama dalam kelas siswa diliputi suasana hening, 
sepi, dan serius, akan membuat peserta didik cepat lelah, 
bosan, butuh istirahat, rekreasi, dan semacamnya. Maka guru 
disarankan agar memberikan kesempatan kepada anak didik 
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bermain, menghibur diri, bergerak, berlari-lari, dan sejenisnya 
untuk mengendorkan otaknya

B. Cara Mengajar Yang Efektif 

Mengajar adalah membimbing siswa, agar mengalami proses 
belajar. Dalam belajar,siswa menghendaki hasil belajar yang 
efektif bagi dirinya. Untuk memenuhi tuntutan tersebut,guru 
harus membantu dengan cara mengajar yang efektif.

Mengajar adalah suatu seni. Guruyang cakap mengajar 
dapat merasakan bahwa mengajar di mana saja adalah suatu 
hal yangmenggembirakan, yang membuatnya melupakan 
kelelahan. Selain itu guru juga dapatmempengaruhi muridnya 
melalui kepribadiannya. Guru yang ingin murid-muridnya 
mengalamikemajuan, perlu mengadakan pengamatan dan 
penelitian terhadap teori dan praktek mengajar sehingga ia 
dapat terus-menerus meningkatkan cara mengajar Mengajar 
merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab 
moral yangcukup berat, sehingga berhasilnnya pendidikan siswa 
sangat bergantung pada guru dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Warni Rasyidin mengemukakan bahwa mengajar 
adalah keterlibatan guru dan siswa dalam interaksi proses belajar 
mengajar. Guru sebagai koordinator menyusun,mengorganisasi 
dan mengatur situasi belajar. Guru memiliki peran yang sangat 
penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran 
yang dilaksanakannya, oleh sebab itu, guru harus memikirkan 
dan membuat perencanaan kesempatan secara seksama 
dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanyadan 
memperbaiki kualitas mengajar. Dalam hal ini menuntut 
perubahan-perubahan dalam pengorganisasian kelas, karakter, 
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guru, metode, stategi balajar mengajar maupun sikap dalam 
mengelola proses balajar mengajar bertindak sebagai fasilitator 
yang berusaha menciptakan kondisi belajar mengajar yang 
efektif sehingga memungkinkan peningkatan kemampuan 
siswadalam mengembangkan bahan pelajaran dengan baik dan 
mampu menguasai tujuan yang harusdicapai. Dalam hal ini 
guru di tuntut untuk mampu mengelola proses belajar mengajar 
sehinggadapat memberikan ransangan kepada siswa.

1) Syarat-Syarat Mengajar Efektif 

Mengajar yang efektif adalah mengajar yang dapat membawa 
belajar siswa yang efektif  pula. Maka, untuk mengajar yang 
efektif diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:
a) Belajar secara aktif, baik mental maupun fisik. Didalam 

belajar, siswa harusmengalami aktivitas mental, dan juga 
aktivitas jasmani.

b) Guru harus menggunakan banyak metode pada waktu 
mengajar. Dengan variasimetode, mengakibatkan penyajian 
bahan pelajaran lebih menarik perhatian siswa,mudah 
diterima siswa, dan suasana kelas menjadi hidup.

c) Motivasi. Hal ini sangat berperan pada kemajuan, 
perkembangan anak selanjutnyamelalui Proses Belajar 
Mengajar. Bila motivasi guru tepat mengenai sasaran 
akanmeningkatkan kegiatan anak dalam belajar.

d) Kurikulum yang baik dan seimbang. Kurikulum sekolah ini 
juga harus mampumengembangkan segala segi kepribadian 
anak, disamping kebutuhan anak sebagaianggota 
masyarakat.
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e) Guru perlu mempertimbangkan pada perbedaan individual. 
Guru tidak cukup hanyamerencanakan pengajaran klasikal, 
karena masing-masing anak mempunyai perbedaandalam 
beberapa segi, misalnya intellegensi, bakat, tingkah laku, 
sikap, dll.

f ) Guru akan mengajar dengan efektif, bila selalu membuat 
perencanaan dahulu sebelummengajar. Dengan persiapan 
mengajar, guru akan merasa mantap dan lebih percayadiri 
berdiri didepan kelas untuk melakukan interaksi dengan 
siswa-siswinya.

g) Pengaruh guru yang sugestif perlu diberikan pula kepada 
anak. Sugesti yang kuat,akan merangsang anak untuk lebih 
giat lagi dalam belajar.

h) Seorang guru harus memiliki keberanian menghadapi 
murid-muridnya, berkenaandengan permasalahan yang 
timbul pada saat Proses Belajar Mengajar berlangsung.

i) Guru harus mampu menciptakan suasana yang demokratis 
disekolah. Lingkunganyang saling menghormati, dapat 
memahami kebutuhan anak, bertenggang-rasa, dll.

j) Pada penyajian bahan pelajaran pada anak, guru perlu 
memberikan persoalan yangdapat merangsang anak untuk 
berpikir dan memunculkan reaksinya.

k) Semua pelajaran yang diberikan anak perlu di integrasikan, 
sehingga anak memiliki pengetahuan yang terintegrasi, 
tidak terpisah-pisah pada sistem pengajaran lama, 
yangmemberikan pelajaran terpisah satu sama lainnya.

l) Pelajaran disekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan 
nyata di masyarakat.
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m) Dalam interaksi belajar-mengajar, guru harus banyak 
memberi kebebasan pada anak untuk dapat menyelidiki 
sendiri, belajar sendiri, mencari pemecahan masalah 
sendiri,dsb.

n) Pengajaran remedial, yang diadakan bagi siswa yang 
mengalami kesulitan belajar, dsb.

2) Jenis Prinsip Dasar Dalam Cara Mengajar Efektif 

Jenis prinsip dasar dalam cara mengajar yang disajikan di 
bawah ini, dapat dipakai sebagai petunjuk oleh para pengajar 
guna meningkatkan cara mengajar mereka antara lain:

1. Menguasai Isi Pengajaran
Hukum yang pertama dalam teori “Tujuh Hukum 

Mengajar” dari John Milton Gregory berbunyi: “Guru harus 
mengetahui apa yang diajarkan.” Jika guru sendiri mengetahui 
dengan jelas inti pelajaran yang akan disampaikan, ia dapat 
meyakinkan murid dengan wibawanya, sehingga murid percaya 
apa yang dikatakan guru, bahkan merasa tertarik terhadap 
pelajaran.

2. Mengetahui dengan Jelas Sasaran Pengajaran
Pengajaran yang jelas sasarannya membuat murid melihat 

dengan jelas inti dari pokok pelajaran itu. Mereka dapat 
menangkap seluruh liputan pelajaran, bahkan mengalami 
kemajuan dalam proses belajar. Empat macam ciri khas yang 
harus diperhatikan pada saat memilih dan menuliskan sasaran 
pengajaran:
a. Inti dari sasaran harus disebutkan dengan jelas.
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b. Ungkapan penting dari sasaran harus bertitik tolak dari 
konsep murid.

c. Sasaran harus meliputi hasil belajar.

Contoh: Contoh-contoh di atas telah menjelaskan empat 
macam hasil belajar yang berbeda: pengetahuan, pengertian, 
sikap, dan ketrampilan.

3. Utamakan Susunan yang Sistematis
Pengajaran yang tidak bersistem bagaikan sebuah lukisan 

yang semrawut, tidak memberikan kesan yang jelas bagi orang 
lain. Tidak adanya inti, tidak tersusun, tidak sistematis, akan 
sulit dipahami dan sulit diingat. Oleh sebab itu inti pengajaran 
harus disusun dengan teratur dan sistematis.

4.      Banyak Gunakan Contoh Kehidupan
Pada saat mengajar, seringlah menggunakan contoh atau 

perumpamaan kehidupan sehari-hari atau yang pernah dialami 
misalnya dalam perdagangan, rental, nilai uts / uas, dan lain 
sebagainyaContoh kehidupan adalah jembatan antara kebenaran 
ilmu dan dunia nyata.    

5. Cakap Menggunakan Bentuk Cerita
Bentuk cerita tidak hanya diutarakan dengan kata-kata, 

namun juga boleh dicoba dengan menambahkan gerakan-
gerakan, yang memperdalam kesan murid.Bentuk yang paling 
lazim adalah menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan 
kebenaran.
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6. Menggunakan Panca Indera Murid
Penggunaan bahan pengajaran yang berbentuk audio visual 

berarti menggunakan panca indera murid. Bahan pengajaran 
audio visual bukan saja cocok untuk Sekolah Minggu anak-
anak, juga untuk Sekolah Minggu pelbagai usia. Ensiklopedia 
adalah buku yang sering dipakai oleh para ilmuwan, namun 
di dalamnya terdapat banyak penjelasan yang menggunakan 
gambar-gambar.Itu berarti bahwa para ilmuwan pun perlu 
bantuan gambar untuk mengadakan penelitian. Para ahli pernah 
mengadakan catatan statistik selama 15 bulan, sebagai hasilnya 
mereka mendapatkan persentase dari isi pelajaran yang masih 
dapat diingat oleh murid: bagi murid yang hanya tergantung 
pada indera pendengaran saja masih dapat mengingat 28%, 
sedangkan bagi murid yang menggunakan indera pendengaran 
ditambah dengan indra penglihatan dapat mengingat 78%.

7. Melibatkan Murid dalam Pelajaran
Melibatkan murid dalam pelajaran dapat menambah 

ingatan mereka, juga motivasi dan kegemaran mereka.Cara itu 
dapat menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin terjadi 
ditengah pertukaran pikiran antara guru dan murid, selain 
mengurangi tingkah laku yang mengacau. Misalnya: biarkan 
murid menggunakan kata-katanya sendiri untuk menjelaskan 
argumentasi atau pendapatnya; biarlah murid menggali dan 
menemukan hubungan antar konsep yang berbeda, biarlah 
murid bergerak sebentar. Jika murid sibuk melibatkan diri 
dengan pelajaran, maka tidak ada peluang lagi untuk mengacau 
atau membuat ulah.
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8. Menguasai Kejiwaan Murid
Guru yang ingin memberikan pelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan murid, tentu harus memahami perkembangan jiwa 
murid pada setiap usia. Ia juga harus mengetahui dengan jelas 
kebutuhan dan masalah pribadi mereka. Pengertian antara guru 
dan murid adalah syarat utama untuk komunikasi timbal balik.
Komunikasi yang baik dapat membuat penyaluran pengetahuan 
menjadi lebih efektif.

9. Gunakanlah Cara Mengajar yang Hidup
Sekalipun memiliki cara mengajar yang paling baik, namun 

jika terus digunakan dengan tidak pernah diubah, maka cara itu 
akan hilang kegunaannya dan membuat murid merasa jemu. 
Cara yang terbaik adalah menggunakan cara mengajar yang 
bervariasi dan fleksibel, untuk menambah kesegaran.

10. Menjadikan Diri Sendiri Sebagai Teladan
Masalah umum para guru adalah dapat berbicara, namun 

tidak dapat melaksanakan.Pengajarannya ketat sekali, namun 
kehidupannya sendiri banyak cacat cela. Cara mengajar yang 
efektif adalah guru sendiri menjadikan diri sebagai teladan 
hidup untuk menyampaikan kebenaran, dan itu merupakan 
cara yang paling berpengaruh. Kewibawaan seseorang terletak 
pada keselarasan antara teori dan praktek. Jikalau guru dapat 
menerapkan kebenaran yang diajarkan pada kehidupan 
pribadinya, maka ia pun memiliki wibawa untuk mengajar.

Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang 
mengandung serangkaian pelaksanaan oleh guru dan siswa 
atas dasar hubungan timbal-balik yang berlangsung dalam 
situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau 
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hubungan timbal balik antara guru dan siswa ini merupakan 
syarat utama bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Pada 
kenyataan yang kita lihat di sekolah-sekolah, seringkali guru 
terlalu aktif di dalam proses pembelajaran, sementara siswa 
dibuat pasif, sehingga interaksi antara guru dengan siswa dalam 
proses pembelajaran tidak efektif. Jika proses pembelajaran lebih 
didominasi oleh guru, maka efektifitas pembelajaran tidak 
akan dapat dicapai. Untuk menciptakan kondisi pembelajaran 
yang efektif, guru dituntut agar mampu mengelola proses 
pembelajaran yang memberikan rangsangan kepada siswa 
sehingga ia mau dan mampu belajar. 

Untuk bisa belajar efektif setiap orang perlu mengetahui apa 
arti belajar sesungguhnya. Belajar adalah sebuah tindakan aktif 
untuk memahami dan mengalami sesuatu. Belajar merupakan 
akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, proses 
belajar terjadi jika anak merespon stimulus (rangsangan) yang 
diberikan guru, selain itu untuk meraih pembelajaran yang 
efektif peserta didik juga dapat dibimbing oleh Guru dari 
pengetahuan sebelumnya yang mereka miliki yang tersimpan 
dalam ingatan dan pemikiran mereka (Kognitif ) dengan 
menggunakan teori dan metode pembelajaran dengan tepat. 
Jika hal itu belum terjadi maka proses pembelajaran tidak akan 
berjalan dengan efektif dan optimal.

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam 
menentukan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di 
kelas dan atau di ruang praktek/laboratorium. Sehubungan 
dengan tugas ini, guru hendaknya selalu memikirkan tentang 
bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran tersebut, diantaranya dengan membuat 
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perencanaan pembelajaran dengan seksama dan menyiapkan 
sejumlah perangkat pembelajaran yang tepat.

Upaya ini tentu menuntut perubahan-perubahan dalam 
pengorganisasian kelas, penggunaan metode mengajar, strategi 
pembelajaran, sikap dan karakter guru dalam mengelola proses 
pembelajaran dengan bertindak selaku fasilitator yang berusaha 
menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dengan cara 
meningkatkan kemampuan siswa
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GLOSARIUM

Asumsi adalah suatu istilah yang diguankan sebagai landasan 
berfikir yang dianggap benar.

Aktivitas adalah suatu istilah yang digunakan untuk suatu 
kegiatan yang dilakukan seseorang yang meliputi gerakan 
berpindah atau merubah posisi.

Antusias adalah respon seseorang terhadap sesuatu yang 
mengekspresikan semangat dalam diri seseorang.

Budaya adalah suatu cara hidup yang beulang-ulang dan 
dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan 
dari generasi ke generasi

Corak adalah suatu wujud atau bentuk berupa ungkapan artistik 
yang menggambarkan aneka bentuk seni.

Etnik adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya 
mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya 
berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama

Ekpositori merupakan metode pembelajaran yang digunakan 
dengan memberikan keterangan terlebih dahulu definisi, prinsip 
dan konsep materi pelajaran serta memberikan contoh-contoh 
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latihan pemecahan masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, 
tanya jawab dan penugasan.

Evaluasi adalah proses menetukan nilai untuk suatu hal atau 
objek yang berdasarakan pada acuan-acuan tertentu untuk 
menentukan tujuan tertentu.

Efektif adalah suatu istilah yang diguankan untuk menyatakan 
suatu kegiatan yang dengan rencana dan tujuan tertentu.

Edukatif adalah suatu yang memuat konten yang dapat 
memberikan pelajaran pada seseorang.

Elaborasi adalah penggarapan secara tekun dan cermat. 
peristiwa lain, mengamati objek di lapangan dan labolatorium

Feedback adalah suatu proses timbal balik dari stimulus yang 
diberikan dari lingkungannya.

Fenomena merupakan rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan 
yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat 
disiplin ilmu tertentu.

Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang 
memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka 
membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa 
mengambil posisi tertentu dalam diskusi

Heterogen adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan 
sesuatu yang memiliki perbedaan jenis maupun karakteristik.

Humanistik adalah suatu teori yang tertuju pada masalah 
bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh 
maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan kepada 
pengalaman-pengalaman mereka sendiri.
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Inquiri merupakan proses bertanya dan mencari tahu jawaban 
terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukannya. Pertanyaan 
ilmiah adalah pertanyaan yang dapat mengarahkan pada 
kegiatan penyelidikan terhadap obyek pertanyaan

Imigrasi adalah suatu proses perpindahan dari tempat yang 
satu ke tempat lain, dalam hal ini imigrasi lebih cenderung pada 
perpindahan untuk menetap pada tempat tujuan.

Implementasi merupakan suatu aktifitas, aksi, tindakan yang 
dilakukan dalam suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai 
tujuan tertentu. 

Intensif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus.

Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua 
atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama 
lain.

Intelektual adalah orang yang menggunakan kecerdasannya 
untuk bekerja, belajar, membayangkan, mengagas, atau menyoal 
dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan.

Indikator adalah variabel yang bisa membantu kita dalam 
kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan yang terjadi 
baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Indikator adalah variabel yang bisa membantu kita dalam 
kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan yang terjadi 
baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, 
mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan 
informasi dari “kebutuhan” lapangan. 
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Karakter adalah ciri, gaya, sifat, atau pun katakeristik yang 
menggambarkan diri seseorang, berasal dari bentukan atau pun 
tempaan yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya

Kondisional adalah pengambilan keputusan ataupun eksekusi 
berdasarkan syarat-syarat yang diajukan atau sesuai dengan 
kondisi yang terjadi saat itu.

Karakteristik adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan 
ciri khas dari sesuatu. 

Klarifikasi adalah suatu kegiatan utnuk memperoleh penjelasan 
untuk mendapatkan pemahaman.

Konfirmasi adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk 
menguatkan dan memastikan mengenai keputusan yang telah 
disampaikan.

Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, 
temparmen, ciri khas dan juga prilaku seseorang.

Kompetensi adalah suatu hal yang dikaitkan dengan 
kemampuan, pengetahuan/wawasan, dan sikap yang dijadikan 
suatu pedoman dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan 
yang dikerjakan oleh pegawai.

Konvensional adalah suatu tindakan yang dilakukan mengikuti 
kebiasaan atau sesuatu yang tidak lazim karena dilakukan secara 
berulang.

Kualifikasi adalah suatu pndidikan untuk memperoleh keahlian 
khusus untuk suatu profesi
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Kesinambungan adalah suatu istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan suatu cara yang berkelanjutan dan saling 
berhubungan.

Konsistensi adalah suatu istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan suatu tekad yang dilakukan seseorang dengan 
pantang menyerah dan tetap pada pendiriannya.

Komponen adalah suatu bagian dari keseluruhan makna yang 
dijelaskan atau digambarkan utnuk mencapai tujuan tertentu

Ketrampilan adalah kemampuan untuk menggunakan akal, 
fikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah 
ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehngga 
menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut.

Kemampuan adalah kecakapan atau potensi seseorang individu 
untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerrjakan 
beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas 
tindakan seseorang

Kreatifitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan 
sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, 
dalam bentuk ciri-ciri aptitude maupun non aptitude, dalam 
karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah 
ada, dan semuanya relatif berbeda dengan yang sudah ada 
sebelumnya.

Kooperatif adalah suatu sistem yang didasarkan pada alasan 
bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang berbeda satu sama 
lain sehingga konsekuensi logisnya manusia berinteraksi satu 
sama lain.
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Kontekstual adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat 
mengandung atau menambah kejelasan makna atau teori dalam 
bentuk implementasi suatu teori.

Kognitif merupakan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan 
: pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehention), 
penerapan (aplication), analisa (analysis), sintesa (sinthesis), 
evaluasi (evaluation). Dan secara umum diartikan persoalan yang 
menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan 
rasional (akal)

Logis adalah suatu cara berfikir yang masuk akal atau dapat 
diterima oleh semua orang banyak.

Multietnis adalah suatu kelompok atau perseorangan yang 
memiliki latar belakang budaya yang lebih dari satu.

Moral adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu 
nilai sosial seseorang.

Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan 
ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya dan 
membangun semangat seseorang.

Output adalah suatu hasil dari proses yang telah dijalankan 
oleh seseorang.

Objektif adalah suatu sikap yang lebih pasti dan lebih dapat 
diyakini keabsahannya dan juga dapat melibatkan perkiraan 
serta asumsi

Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan emosi 
seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung 
jawab di dalamnya
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Prosedur adalah suatu kumpulan tata cara, aturan dan sintak 
secara sistematis 

Pedagogik adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang proses 
membimbing dan mendidik pada anak.

Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan untuk 
menjadikan seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu baik 
memelaui proses pendidikan maupun pengalaman.

Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan di 
sekolah yang di peroleh secara teratur, sistematis, bertingkat, 
dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas

Pendidikan dasar adalah suatu proses pendidikan yang meliputi 
pendidikan usia dini, pendidikan sekolah dasar dan pendidikan 
menengah pertama. 

Pendidikan nonformal adalah suatu pendidikan yang 
dilaksanakan selain disekolah namun mendapat pengakuan 
dan memiliki aturan tersendiri, seperti lembaga kursus.

Pendidikan informal adalah suatu pendidikan yang dilakukan 
didalam keluarga dan lingkungan peserta didik.

Profesi adalah suatu istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan suau pekerjaan yang memiliki keahlian khusus 
yang dilakukan dan mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut.

Profesional adalah suatu pekerjaan yang dilakukan yang 
mengikuti protokol atau aturan yang ada dan mendapatkan 
upah sesuai yang dikerjakannya.

Prestasi adalah suatu hasil yang dikerjakan sungguh-sungguh 
dan memberikan nilai yang dianggap baik orang banyak orang.
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Refleks adalah gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan 
merupakan respon segera setelah adanya rangsang

Rasional adalah suatu istilah uantuk menggambarkan hal yang 
di anggap masuk akal dan dapat diterima oleh orang lain dan 
tidak bertentangan dengan aturan yang telah ada.

Realisasi suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk 
mencapai tujuan yang telah dirancang.

Relevansi adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang 
berkesesuaian dan tepat dengan keberadaannya

Respon adalah suatu stimulus yang berikan seseorang untuk 
menanggapi rangsangan yang diberikan dari lingkungan.

Sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan 
merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis 
sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, 
menyeluruh, terpadu , mampu menjelaskan rangkaian sebab 
akibat menyangkut obyeknya

Sosial adalah segala perilaku manusia yang menggambarkan 
hubungan nonindividualis. Istilah tersebut sering disandingkan 
dengan cabang-cabang kehidupan manusia dan masyarakat di 
manapun. 

Saintis adalah orang yg ahli dl ilmu pengetahuan, khususnya 
ilmu pengetahuan alam

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin 
puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, 
disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar 
tujuan tersebut dapat dicapai.
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Tradisional adalah suatu rumusan atau konsep yangdirumuskan 
pertama kali dan sudah ada sejak lama.

Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai 
antarkelompok atau antarindividu dalam masyarakat atau dalam 
lingkup lainnya.
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lampiran 1. Contoh desain RPP kurikulum 2013 dengan 
menggunakan sintaks model-model pembelajaran

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( RPP ) dengan Menggunakan Model Pembelajaran 
Inkuairy

Sekolah  : Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sasa Kota Ternate

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) 

Kelas/Semester : IV/1

Materi Pokok  : menganalisis bentuk tubuh hewan dan tumbuhan  

waktu  :  4 x 35 menit (3 X pertemuan )

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama 
yang dianutnya.

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya.

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca dan menanya) dan 
menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat 
bermain.
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KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang 
jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. Kompetensi Dasar

3.1 Menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian 
tubuh 

 pada hewan dan tumbuhan
4.1 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan 

fungsi  bagian tubuh hewan dan tumbuhan

C. Indikator 

	Memahami fungsi bagian tubuh pada hewan
	Memahami fungsi bagian tubuh pada tumbuhan
	Membedakan fungsi bagian tubuh anatara hewan dan 

manusia
	Mengamati hubungan antara bentuk dan fungsi bagian 

tubuh pada hewan dan tumbuhan
	Menunjukan bagian tubuh hewan dan tumbuhan
	Menganalisis laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan 

fungsi bagian tubuh tumbuhan

D. Model pembelajaran

	 Pendekatan : inkuiry
	Metode  : Penugasan, Diskusi Dan Ceramah
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E. Materi pembelajaran
	Mengetahui bentuk tubuh hewan 
	Menganalisis fungsi dari tubuh hewan

F. Langka-langka pembelajaran

Pertemuan I
Langkah-

langkah dan 
Sintaks

Kegiatan Pembelajaran

Dosen Siswa

KEGIATAN AWAL (Alokasi Waktu: 10 Menit)
Tahap 1

Stimulation 
(stimulasi/
pemberian 
rangsangan)

1. Mengucapkan salam dan meminta 
siswa untuk berdoa bersama (doa yang 
dibacakan berupa doa belajar atau bija 
membacakan surah-surah atau ayat-ayat 
pendek yang ada dalam Al-Qur’an)

2. Mengecek kehadiran dan kerapian siswa
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

(atau indikator hasil belajar).
4. Mengeksplor pengetahuan awal siswa 

dengan cara memotivasisiswa, dan 
mengkaitkan pelajaran sekarang dengan 
yang terdahulu.

• Membalas salam dan 
berdoa sesuai arahan 
guru

• Memperhatikan dan 
mencatat tujuan 
pembelajaran . 

• Menjawab pertanyaan 
jika ada yang 
ditanyakan oleh 
gurunya atau bertanya 
jika ingin mengetahui 
sesuatu yang terkait 
dengan konsep yang 
diajarkan hari ini

KEGIATAN INTI (Alokasi Waktu: 75 Menit)
Tahap 2

Problem 
statement 
(pernyataan/ 
identifikasi 
masalah)

1. Menyajikan informasi kepada siswa 
dengan jalan demonstrasi atau 
lewat bacaan tentang materi yang 
akan disampain yaitu tentang sel, 
sel prokariotik dan eukariotik, sel 
tumbuhan dan sel hewan, dan organisasi 
sel.

2. Guru menugaskan siswa membaca 
bahan ajar, literatur, dan sumber belajar 
lainnya mengenaibentuk tubuh hewan. 
Guru meminta siswa mengerjakan LKS 
secara berkelompok.

1. Memperhatikan dan 
mencatat secara singkat 
penjelasan dosen.

2. Membaca bahan ajar 
atau buku siswa yang 
disediakan.
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Tahap 3 Data 
Collection 
(Pengumpulan 
data)

1. Menjelaskan cara membentuk 
kelompok.

2. Membentuk kelompok Siswa (kelompok 
asal) dalam tatanan Jigsaw. Setiap 
kelompok terdiri atas 4 orang

3. Membagikan LKS mengenai bentuk 
tubuh hewan beserta fungsinya kepada 
setiap kelompok yang wajib dipelajari.

1. Membentuk kelompok 
asal dengan anggota 4 
orang setiap kelompok.

2. Setiap anggota kelompok 
mendapatkan satu materi 
yang berbeda untuk 
dipelajari.

Tahap 4 Data 
Proccessing 
(Pengolahan 
data)

1. Meminta  setiap  anggota  kelompok 
yang mendapatkanMateri 1 untuk 
bergabung dengan anggota kelompok 
lain yang mendapatkan topik yang sama 
membentuk satu kelompok ahli. Hal 
yang sama dilakukan untuk anggota 
kelompok yang mendapat Materi 2, 
Materi 3 dan Materi 4. 

2. Memfasilitasi Siswa untuk melakukan 
diskusi pada setiap kelompok ahli

3. Meminta Siswa pada setiap kelompok 
ahli untuk kembali ke kelompok asal 
dan duduk dalam tatanan pembelajaran 
kooperatif sambil melakukan sharing 
pengetahuan dengan anggota 
kelompoknya.

1. Mengorganisasikan 
dirinya ke dalam 
kelompok-kelompok 
ahli.

2. Melakukan diskusi 
antara Siswa dari 
kelompok asal yang 
berbeda pada saat berada 
dalam kelompok ahli.

3. Setelah menjadi ahli 
Siswa kembali kelompok 
asal masing-masing 
dan melakukan sharing 
pengetahuan sesama 
anggota kelompoknya.

Tahap 5 
Verification 
(Pembuktian) 
Generalization 
(menarik 
kesimpulan/ 
generalisasi

1. Mengevaluasi hasil belajar tentang 
materi yang telah dipelajari.

2. Meminta setiap kelompok untuk 
menampilkan hasil kerjanya, dan 
kelompok lain diminta memberi 
tanggapan pada saat diskusi kelas 
berlangsung.

1. Mempresentasikan hasil 
kerja kelompok dan 
dilanjutkan dengan 
diskusi kelas.

2. Memberikan tanggapan 
kepada kelompok yang 
mempresentasikan hasil 
kerja kelompoknya.

KEGIATAN PENUTUP (ALOKASI WAKTU: 15 MENIT)
Tahap 6 
Penghargaan

1. Mengevaluasi Siswa dengan memberi 
pertanyaan-pertanyaan secara 
lisan seputar indikator dan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai.

2. MemberikanpenghargaankepadaSiswa 
yang berprestasiuntukmenghargaiupaya
danhasilbelajarsecarakelompok

1. Memberikan jawaban 
terhadap pertanyaan 
lisan yang dilontarkan 
oleh dosen.

2. Menerima penghargaan 
secara kelompok.
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G. Media Belajar

Buku SAINS SD Kelas IV

H. Penilaian

Kriteria Penilaian
Keterangan

Sudah Belum
Dapat memahami organ tubuh pada hewan 
Dapat mengerti fungsi organ tubuh hewan 
Dapat menyimpulkan hasil laporan tentang 
organ tubuh hewan serta fungsinya
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP ) dengan Menggunakan Model Pembelajaran STAD

Sekolah  : Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sasa Kota Ternate

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) 

Kelas/Semester : IV/1

Materi Pokok  : menganalisis bentuk tubuh hewan dan tumbuhan 

waktu  : 4 x 35 menit (3 X pertemuan )

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran 
agama yang dianutnya.

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya.

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara 
mengamati (mendengar, melihat, membaca dan 
menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 
rumah, sekolah, dan tempat bermain.

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang 
jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak 
beriman dan berakhlak mulia.



Model & Pendekatan Pembelajaran Inovatif (Teori dan Aplikasi)    - 333

B. Kompetensi Dasar

3.1 Menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian 
tubuh 

 pada hewan dan tumbuhan
4.1 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan 

fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan

C. Indikator 

	Memahami fungsi bagian tubuh pada hewan
	Memahami fungsi bagian tubuh pada tumbuhan
	Membedakan fungsi bagian tubuh anatara hewan dan 

manusia
	Mengamati hubungan antara bentuk dan fungsi bagian 

tubuh pada hewan dan tumbuhan
	Menunjukan bagian tubuh hewan dan tumbuhan
	Menganalisis laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan 

fungsi bagian tubuh tumbuhan

D. Model pembelajaran

	 Pendekatan : STAD
	Metode  : tanya jawab dan latihan

E. Materi pembelajaran

	Mengetahui bentuk tubuh tumbuhan
	Menganalisis fungsi dari tubuh tumbuhan
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F. Langka-langka pembelajaran

Pertemuan II
1. Kegiatan awal

•	 Menyampaikan informasi secara garis besar tentang 
prosedur pembelajaran kooperatif STAD pada peserta 
didik.

•	 Menyampaikan topik yang akan dipelajari tentang 
‘bentuk tubuh tumbuhan serta fungsinya.’ 

•	 Menyiapkan LKS tentang ‘bentuk tubuh tumbuhan 
serta fungsinya’ yang telah dibagikan pada beberapa 
hari sebelum proses pembelajaran berlangsung.

•	 Membacakan tujuan pembelajaran sesuai dengan sub-
topik yang akan dibahas.

•	 Mengeksplorasi pengetahuan awal peserta didik terkait 
materi yang akan dipelajari. Eksplorasi pengetahuan 
awal siswa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan.

2. Kegiatan Inti
STAD Tahap I: Penyajian Materi (± 15 menit)
•	 Penyajian materi tidak dilakukan melaui kegiatan direct 

instruction. Peserta didik melakukan kegiatan konstruksi 
sendiri atas konsep-konsep terkait topic tentang ‘bentuk 
tubuh tumbuhan’

 STAD Tahap II: Kerja Kelompok (± 25 menit)
•	 Mengorganisasi peserta didik ke dalam kelompok belajar 

yang beranggotakan 4-5 orang. Pembagian kelompok 
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didasarkan pada pertimbangan kemampuan akademik, ras, 
budaya, dan status sosial.

•	 Meminta setiap kelompok mengerjakan pertanyaan-
pertanyaan pada LKS bagian Diskusi Kelompok sub 
topik “bentuk tubuh tumbuhan serta fungsinya” secara 
berkelompok. Guru juga membimbing setiap kelompok 
selama kegiatan berlangsung.

•	 Diskusi-Presentasi. Hasil kerja kelompok dipresentasikan 
oleh salah satu kelompok yang ditunjuk secara acak. Guru 
bertindak sebagai fasilitator selama kegiatan diskusi.

•	 Guru memberikan tanggapan atas hasil diskusi. Tanggapan 
berupa tanya jawab tentang hal-hal yang belum dipahami 
peserta didik, meluruskan kesalahan pemahaman, dan 
memberikan penguatan.

 STAD Tahap III: Kuis (± 20 menit) 
•	 Guru melaksanakan tes/kuis individu yang merupakan 

evaluasi terhadap penguasaan konsep peserta didik.
•	 Melakukan koreksi hasil tes dengan cara meminta peserta 

didik untuk saling menukar jawabannya dengan peserta 
didik yang lain. Koreksi jawaban dilakukan secara bersama-
sama dengan bimbingan guru

•	 Menghitung total skor dari masing-masing lembar jawaban 
yang telah dikoreksi dan mengumpulkan lembar jawaban 
ke guru.

3. Kegiatan Penutup (± 5 menit)
a. Guru menyampaikan kesimpulan kegiatan pembelajaran 

secara umum.
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b. Guru mengingatkan peserta didik pada pertemuan berikut-
nya untuk:
•	 membawa kembali LKS “bentuk tubuh tumbuhan serta 

fungsinya”
•	 mempelajari ulang materi/konsep yang diterima pada 

pertemuan ini (pertemuan ke-1)
•	 mempelajari LKS pada sub-topik berikutnya dan 

menginformasikan bahwa pada pertemuan berikutnya 
akan dilakukan kuis terkait materi.

G. Media Belajar

Buku SAINS SD Kelas IV

H. Penilaian

Kriteria Penilaian
Keterangan

Sudah Belum
Dapat memahami organ tubuh 
pada tumbuhan
Dapat mengerti perbedaan organ 
tubuh tumbuhan
Dapat menyimpulkan hasil laporan 
tentang organ tumbuhan serta 
fungsinya
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )

Sekolah  : Madrasah Ibtidaiyah Al Ma’arif 1 Kota Ternate

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) 

Kelas/Semester : IV/1

Materi Pokok  : Siklus hidup beberapa mahluk hidup disekitar 

waktu  : 4 x 35 menit (3 X pertemuan )

I. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran 
agama yang dianutnya. 

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya.

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara 
mengamati (mendengar, melihat, membaca dan 
menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 
rumah, sekolah, dan tempat bermain.

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang 
jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak 
beriman dan berakhlak mulia.
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J. Kompetensi Dasar

3.2  Memahami siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup 
yang ada di lingkungan sekitar dan upaya pelestariannya

4.2  Membuat skema siklus hidup beberapa jenis mahluk 
hidup yang ada di lingkungan sekitarnya, dan slogan upaya 
pelestariannya

K. Indikator 

	Menjelaskan defenisi dari siklus hidup
	Memahami siklus hidup beberapa jenis mahluk hidup di 

lingkungan sekitar
	Membedakan siklus hidup antara hewan satu dengan yang 

lain
	Mmembuat skema siklus hidup bebrapa mahluk hidup di 

lingkungan sekitar 
	Menunjukan skema siklus hidup beberapa mahluk hidup 

di lingkungan sekitar
	Menyimpulkan kembali skema hidup beberapa mahluk 

hidup disekitar

L. Model pembelajaran

	 Pendekatan : PBL
	Metode : Penugasan, Diskusi Dan Ceramah

M. Materi pembelajaran

	Mengetahui pengertian siklus hidup 
	Mengetahui upaya pelestarian beberapa mahluk hidup di 

lingkungan sekitar
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N. Langka-langka pembelajaran

Pertemuan I
Langkah-

langkah dan 
Sintaks

Kegiatan Pembelajaran

Dosen Siswa

KEGIATAN AWAL (Alokasi Waktu: 10 Menit)
Tahap 1

Orientasi 
pebelajar pada 
masalah

1. Mengucapkan salam dan meminta 
siswa untuk berdoa bersama (doa yang 
dibacakan berupa doa belajar atau bija 
membacakan surah-surah atau ayat-ayat 
pendek yang ada dalam Al-Qur’an)

2. Mengecek kehadiran dan kerapian siswa
3. Menjelaskan strategi pembelajaran, 

logistik dan cara pelaksanaannya.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran .
5. Mengajukan fenomena atau cerita untuk 

memunculkan masalah.
6. Memotivasi siswa  untuk terlibat dalam 

pemecahan masalah.
7. Menyampaikan topik permasalahan 

tentang bentuk tubuh hewan

1. Menjawab Salam dan 
berdoa bersama sesuai 
arahan guru

2. Memperhatikan dan 
mencatat tujuan 
pembelajaran .

3. Menetapkan topik  
permasalahan yang akan 
diselesaikan.

KEGIATAN INTI (Alokasi Waktu: 75 Menit)
Tahap 2

Mengorganisasi 
siswa untuk 
belajar

1. Membantu siswa membentuk 
kelompok. 

2. Mengorganisasikan dan mendefinisikan 
ugasbelajar yang berhubungandengan 
masalah tersebut.

3. Menmotivasi siswa dalam proses-proses 
kooperatif.

4. Membagikan LKS

1. Duduk berkelompok 
berdasarkan kelompok 
yang telah dibentuk oleh 
guru.

2. Mengorganisasi tugas 
yang berhubungan 
dengan masalah sel.

3. Menetapkan topik/
subtopik yang akan 
dipelajari.

4. Menerima dan 
mengerjakan LKS  secara 
berkelompok

Tahap 3 
Membimbing 
penyelidikan  
individual atau 
kelompok

Memotivasi siswa untuk mengumpulkan 
informasi yang sesuai dengan topic 
permasalahan yang tercantum dalam LKS  
Tentang bentuk tubuh hewan

Mengumpulkan informasi 
yang sesuai dengan topik 
permasalahan yang dibahas 
dan mencarikan solusi untuk 
memecahkan masalah.
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KEGIATAN PENUTUP (ALOKASI WAKTU: 15 MENIT)
Tahap 4 Data 
Proccessing 
(Pengolahan 
data)

Menyampaikan kepada setiap kelompok 
untuk melanjutkan pencarian sumber-
sumber lain untuk mengkaji topik 
permasalahan

Siswa  memperhatikan 
penjelasan Guru tentang 
kegiatan yang  harus 
dilaksanakan selama 
pencarian sumber-sumber 
bacaan.

O. Media Belajar

Buku SAINS SD Kelas IV

P. Penilaian

Kriteria Penilaian
Keterangan

Sudah Belum
Dapat memahami organ tubuh pada 
hewan 
Dapat mengerti fungsi organ tubuh 
hewan 
Dapat menyimpulkan hasil laporan 
tentang organ tubuh hewan serta 
fungsinya
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP ) dengan Menggunakan Model Pembelajaran Jigsaw

Sekolah   : Madrasah Ibtidaiyah Al Ma’arif 1 Kota Ternate
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) 
Kelas/Semester : IV/1
Materi Pokok  : menganalisis bentuk tubuh hewan dan tumbuhan  

waktu  : 4 x 35 menit (3 X pertemuan )

I. KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran 
agama yang dianutnya. 

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya.

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara 
mengamati (mendengar, melihat, membaca dan 
menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 
rumah, sekolah, dan tempat bermain.

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang 
jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, 
dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak 
beriman dan berakhlak mulia.
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J. Kompetensi Dasar

3.1 Menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian 
tubuh pada hewan dan tumbuhan

4.1 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan 
fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan

K. Indikator 

	Memahami fungsi bagian tubuh pada hewan
	Memahami fungsi bagian tubuh pada tumbuhan
	Membedakan fungsi bagian tubuh anatara hewan dan 

manusia
	Mengamati hubungan antara bentuk dan fungsi bagian 

tubuh pada hewan dan tumbuhan
	Menunjukan bagian tubuh hewan dan tumbuhan
	Menganalisis laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan 

fungsi bagian tubuh tumbuhan

L. Model pembelajaran

	 Pendekatan : jigsaw
	Metode  : Penugasan, Diskusi Dan Ceramah

M. Materi pembelajaran

	Mengetahui bentuk tubuh hewan 
	Menganalisis fungsi dari tubuh hewan

N. Langkah-langkah pembelajaran

Pertemuan II
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Langkah-
langkah dan 

Sintaks

Kegiatan Pembelajaran

Dosen Siswa

KEGIATAN AWAL (Alokasi Waktu: 10 Menit)
Tahap 1

Menyampaikan 
tujuan dan 
memotivasi siswa

1. Mengucapkan salam dan meminta 
siswa untuk berdoa bersama (doa yang 
dibacakan berupa doa belajar atau bija 
membacakan surah-surah atau ayat-ayat 
pendek yang ada dalam Al-Qur’an)

2. Mengecek kehadiran dan kerapian siswa
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

(atau indicator hasil belajar).
4. Mengeksplor pengetahuan awal siswa 

dengan cara memotivasi siswa, dan 
mengkaitkan pelajaran sekarang dengan 
yang terdahulu.

• Membalas salam dan 
berdoa sesuai arahan 
guru

• Memperhatikan dan 
mencatat tujuan 
pembelajaran 

• Menjawab pertanyaan 
jika ada yang 
ditanyakan oleh 
gurunya atau bertanya 
jika ingin mengetahui 
sesuatu yang terkait 
dengan konsep yang 
diajarkan hari ini

KEGIATAN INTI (Alokasi Waktu: 75 Menit)
Tahap 2

Menyajikan 
informasi

1. Menyajikan informasi kepada siswa 
dengan jalan demonstrasi atau lewat 
bacaan tentang materi bentuk tumbuh-
tumbuhan.

2. Menanyakan kepada siswa sejumlah 
informasi yang ia peroleh melalui 
bacaan buku.

1. Memperhatikan dan 
mencatat secara singkat 
penjelasan dosen.

2. Membaca bahan ajar 
atau buku siswa yang 
disediakan.

Tahap 3 
Mengorganisasikan 
Siswa  ke dalam 
kelompok-
kelompok belajar

1. Menjelaskan cara membentuk 
kelompok.

2. Membentuk kelompok Siswa (kelompok 
asal) dalam tatanan Jigsaw. Setiap 
kelompok terdiri atas 4 orang

3. Membagikan LKS mengenai bentuk 
tubuh hewan beserta fungsinya kepada 
setiap kelompok yang wajib dipelajari.

1. Membentuk kelompok 
asal dengan anggota 4 
orang setiap kelompok.

2. Setiap anggota kelompok 
mendapatkan satu materi 
yang berbeda untuk 
dipelajari.
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Tahap 4 
Membimbing 
kelompok bekerja 
dan belajar

1. Meminta  setiap  anggota  kelompok 
yang mendapatkan Materi 1 untuk 
bergabung dengan anggota kelompok 
lain yang mendapatkan topik yang sama 
membentuk satu kelompok ahli. Hal 
yang sama dilakukan untuk anggota 
kelompok yang mendapat Materi 2, 
Materi 3 dan Materi 4. 

2. Memfasilitasi Siswa untuk melakukan 
diskusi pada setiap kelompok ahli

3. Meminta Siswa pada setiap kelompok 
ahli untuk kembali ke kelompok asal 
dan duduk dalam tatanan pembelajaran 
kooperatif sambil melakukan sharing 
pengetahuan dengan anggota 
kelompoknya.

1. Mengorganisasikan 
dirinya ke dalam 
kelompok-kelompok 
ahli.

2. Melakukan diskusi 
antara Siswa dari 
kelompok asal yang 
berbeda pada saat berada 
dalam kelompok ahli.

3. Setelah menjadi ahli 
Siswa kembali kelompok 
asal masing-masing 
dan melakukan sharing 
pengetahuan sesama 
anggota kelompoknya.

Tahap 5 

Evaluasi

1. Mengevaluasi hasil belajar tentang 
materi yang telah dipelajari.

2. Meminta setiap kelompok untuk 
menampilkan hasil kerjanya, dan 
kelompok lain diminta memberi 
tanggapan pada saat diskusi kelas 
berlangsung.

1. Mempresentasikan hasil 
kerja kelompok dan 
dilanjutkan dengan 
diskusi kelas.

2. Memberikan tanggapan 
kepada kelompok yang 
mempresentasikan hasil 
kerja kelompoknya.

KEGIATAN PENUTUP (ALOKASI WAKTU: 15 MENIT)
Tahap 6 
Penghargaan

1. Mengevaluasi Siswa dengan memberi 
pertanyaan-pertanyaan secara 
lisan seputar indikator dan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai.

2. MemberikanpenghargaankepadaSiswa 
yang berprestasiuntukmenghargaiupaya
danhasilbelajarsecarakelompok

1. Memberikan jawaban 
terhadap pertanyaan 
lisan yang dilontarkan 
oleh dosen.

2. Menerima penghargaan 
secara kelompok.

O. Media Belajar

Buku SAINS SD Kelas IV
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P. Penilaian

Kriteria Penilaian
Keterangan

Sudah Belum
Dapat memahami organ tubuh pada 
tumbuhan
Dapat mengerti perbedaan organ 
tubuh tumbuhan
Dapat menyimpulkan hasil laporan 
tentang organ tumbuhan serta 
fungsinya
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( RPP ) dengan menggunakan Model Pembelajaran TPS

Sekolah  : Madrasah Ibtidaiyah Al Ma’arif 1 Kota Ternate
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) 
Kelas/Semester : VI / 2
Materi Pokok  :  Magnet
Waktu :  6 x 45 menit (3 x pertemuan)

A.  KOMPETENSI INTI (KI)

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang 
dianutnya

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 
dengan keluarga, teman dan guru

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara 
mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan 
menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan 
sekolah sekolah.

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang 
jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis 
dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.
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B. KOMPETENSI DASAR.

3.5 Menerapkan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari
4.5 Membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet 

dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

C. INDIKATOR 

3.5.1 Mendiskusikan sifat-sifat magnet yang diperoleh 
berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan.

3.5.2 Mendiskusikan pemanfaatan magnet dalam kehidupan 
sehari-hari.

3.5.3 Menyajikan hasil pengamatan/percobaan tentang sifat-
sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-
hari dalam bentuk laporan tertulis,

D.  MATERI AJAR

1. Sifat magnet

Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan semua system 
tata aurya yang ada di langit ini dengan sempurna. Setiap tata 
surya memiliki garis edar masing-masing. Matahari merupakan 
pusat system tata surya, dikarenakan matahari di kelilingi 
oleh pelanet dan benda-benda langit lainya. System tata sutya 
diantaranya adalah matahari pelanet dan benda-benda langit 
yang lainya.

2. Penerapan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-
hari

Taukah kalian ada beberapa nama-nama pelanet yang ada 
pada tata surya? Yany pertama adalah matahari, merkurius,venus, 
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bumi, mars, Jupiter, satunus, uranuas,dan neptunus. Diantara 
nama pelanet-pelanet di atas setiap pelanet memiliki karakteristik 
berbeda-beda antara satu dengan yang lain.  

3. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik 
dapat:
1) menceritakan sistem tata surya dan posisi penyusun tata 

surya; 
2) memahami peristiwa rotasi, revolusi bumi, dan revolusi 

bulan; 
3) menjelaskan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari; 
4) menjelaskan perhitungan kalender masehi dan kalender 

hijriah 

4. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE

a) saintifik
b) TPS (Think Pair Share) 
c) Diskusi, eksperimen, dan demonstrasi.

5. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Kegiatan awal

- Guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta 
didik:

	”Apakah kalian pernah mengamati magnet?” 
	“Mengapa magnrt dapat saling menarik?” 
	  “Bagimanakah bentuk magnet itu?” 
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Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, diharapkan 
dapat menggali pengetahuan awal peserta didik terkait 
materi yang akan dipelajari serta dapat memicu motivasi 
peserta didik untuk belajar. 

- Guru menginformasikan materi pelajaran yang akan 
dipelajari pada hari ini, yaitu tentang “sifat magnet”.

- Guru menginformasikan materi pelajaran yang akan 
dipelajari pada hari ini, yaitu tentang “penerapan sifat-sifat 
magnet dalam kehidupan sehari-hari”

- Guru membagikan LKS 01 yang berjudul:. Cirri-ciri yang 
terdapat pada magnet.
Guru membagikan LKS 02 yang berjudul:.tentag 
penerapan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-
hari.

Kegiatan Inti

Pembelajan ke 1

- Guru membagi peserta didik kedalam kelompok yang 
beranggotakan 4 orang.

- Guru meminta peserta didik untuk melakukan kegiatan 
praktikum sesuai dengan langkah kerja yang ada pada 
Petunjuk Kerja 01 terkait topik yaitu tentang sifat magnet.

- Kegiatan pembelajaran TPS:

(1) Tahap think

Mengerjakan pertanyaan-pertanyaan pada LKS 01 
tentang sifat magnet. khususnya pada bagian diskusi  
dilakukan secara individu.
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(2) Tahap pair

Mengerjakan pertanyaan-pertanyaan pada LKS tentang 
Ciri-ciri atau karakteristik sifat magnet, khususnya pada 
bagian diskusi  dilakukan secara berpasangan dengan 
teman sebangkunya. Pengerjaan kembali pertanyaan-
pertanyaan pada LKS bagian diskusi ditujukan untuk 
menyamakan pendapat dengan temannya serta 
mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang belum 
mereka pahami pada saat think.

(3) Tahap share

Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi 
pada tahap pair. Guru bertindak sebagai fasilitator. Pada 
tahap ini, peserta didik juga diberi kesempatan untuk 
memberikan tanggapan atas presentasi yang dilakukan 
temannya. Tanggapan dapat berupa sanggahan, tambahan, 
atau  mengajukan pertanyaan.

Pembelajaran ke 2

- Guru membagi peserta didik kedalam kelompok yang 
beranggotakan 4 orang.

- Guru meminta peserta didik untuk melakukan kegiatan 
praktikum sesuai dengan langkah kerja yang ada pada 
Petunjuk Kerja 02 terkait topik yaitu tentang penerapan 
sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari.

- Kegiatan pembelajaran TPS:
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(1) Tahap think

Mengerjakan pertanyaan-pertanyaan pada LKS 01 
tentang penerapan sifat-sifat magnet dalam kehidupan 
sehari-hari. khususnya pada bagian diskusi  dilakukan 
secara individu.

(2) Tahap pair

Mengerjakan pertanyaan-pertanyaan pada LKS tentang 
penerapan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-
hari, khususnya pada bagian diskusi  dilakukan secara 
berpasangan dengan teman sebangkunya. Pengerjaan 
kembali pertanyaan-pertanyaan pada LKS bagian diskusi 
ditujukan untuk menyamakan pendapat dengan temannya 
serta mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang belum 
mereka pahami pada saat think.

(3) Tahap share

Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi 
pada tahap pair. Guru bertindak sebagai fasilitator. Pada 
tahap ini, peserta didik juga diberi kesempatan untuk 
memberikan tanggapan atas presentasi yang dilakukan 
temannya. Tanggapan dapat berupa sanggahan, tambahan, 
atau  mengajukan pertanyaan.

Kegiatan Penutup

- Peserta didik menuliskan kesimpulan hasil diskusi kegiatan 
pembelajaran tentang sifat magnet dan penerapan sifat-sift 
magnet dalam kehidupan sehari-hari

- Peserta didik mengerjakan pertanyaan-pertanyaan pada 
LKS 01, khususnya pada bagian Evaluasi.
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- Guru memberikan nilai tambah bagi kelompok yang aktif 
berpartisipasi dalam kegiatan diskusi.

- Guru menyampaikan materi pelajaran yang akan dibahas 
pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang penerapan sifat-
sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. 

- Guru membagikan LKS 02 yang berjudul penerapan sifat-
sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari.
Guru memberikan nilai tambah bagi kelompok yang aktif 
berpartisipasi dalam kegiatan diskusi.

6. SUMBER/ALAT/BAHAN

Pertemuan 1 dan 2
	Sumber : 

1. Bahan ajar
2. Buku teks:

	BSNP. 2006. Standar Isi dan Kompetensi Dasar Ilmu 
Pengetahuan Alam SD. Jakarta: Depdiknas. 

	Civardi, A. dan R. Thomson. 2003. Ensiklopedia Mini 
Hewan. Jakarta: Erlangga. 

	Dwika, H. dan R.Yani. 2006. Biologi 3 kelas IX SMP. 
Bandung: PT. Remaja 

	Rosdakarya. Hanum, E. V. 2004. Biologi 2 Kelas XI SMA. 
Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 

	Populer Sains Group. 2003. Ikhtisar SAINS kelas 4-5-6 
Sekolah Dasar. Bandung: Penabur Ilmu. 

	Purwanto, B. dan A. Nugroho. 2007. Belajar Ilmu Alam 
dan Sekitarnya 3. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 
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	Rosida, Eros. 2006. Buku Pintar SAINS Sekolah Dasar. 
Bandung: Ganeca Sains. 

	Walker, Richard. 2003. Ensiklopedia Mini Tubuh Manusia. 
Jakarta: Erlangga.
1. Laptop,
2. LCD Proyektor, dan 
3. Magnet 

	Bahan
4. Slide power point tentang sifat magnet.
5. Slide power point tentang ciri-ciri penerapan sifat-sifat 

magnet dalam kehidupan sehari-hari.
6. Bahan praktik untuk pengamatan sifat magnet.
7. Bahan praktik untuk pengamatan ciri-ciri penerapan 

sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari.

7. EVALUASI

Penilaian:
1. LKS 01 “sifat magnet”
2. LKS 02 “penerapan sifat-sifat magnet dalam kehidupan 

sehari-hari”
3. Tes Tulis
4. Portofolio
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Refleksi 

	Hal-hal yang perlu menjadi perhatian

	Siswa yang perlu mendapat perhatian khusus

	Hal-hal yang menjadi catatan keberhasilan
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	Hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan

Remedial 

Memberikan remedial bagi siswa yang belum mencapai 
kompetensi yang ditetapkan. 

Pengayaan 

Memberikan kegiatan kegiatan pengayaan bagi siswa yang 
melebihi target pencapaian kompetensi. 

Mengetahui
Kepala Sekolah,

( ___________________ )
NIP ..................................

Guru Kelas 2

( ___________________ )
NIP ..................................
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lampiran 2. Contoh desain RPP kurikulum 2006 (KTSP) 
dengan menggunakan sintaks model-model 
pembelajaran

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

BERKARAKTER PBMP

Nama Sekolah : MI Al-Maarif 1 Kota Ternate

Mata Pelajaran : IPA SAINS

Kelas/Semester : VI/Gasal

Alokasi Waktu : 

A. STANDAR KOMPETENSI

2. Memahami Cara Perkembangbiakan Makhluk Hidup

B. KOMPETENSI DASAR

1.3 Mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan dan 
hewan.

C. INDIKATOR KOMPETENSI

Materi: Cara Tumbuhan Berkembangbiak
1. Menyebutkan macam-macam cara perkembangbiakan 

tumbuhan.
2. Menjelaskan definisi perkembangbiakan generatif dan 

perkembangbiakan vegetatif.
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3. Mampu menjelaskan proses perkembangbiakan tumbuhan 
secara generatif.

4. Mampu menjelaskan langkah-langkah mengembangbiakkan 
tumbuhan secara vegetatif buatan. 

5. Menyebutkan macam-macam perkembangbiakan vegetatif 
alami pada tumbuhan.

6. Menyebutkan macam-macam perkembangbiakan vegetatif 
buatan pada tumbuhan.

7. Menjelaskan langkah-langkah mengembangbiakkan 
tumbuhan secara vegetatif buatan.

8. Mencontohkan tumbuhan yang melakukan perkembang-
biakan secara generatif.

9. Mencontohkan tumbuhan yang melakukan perkembang-
biakan secara vegetatif alami.

10. Mencontohkan tumbuhan yang melakukan perkembang-
biakan secara vegetatif buatan

Materi: Cara Hewan Berkembangbiak
1. Menyebutkan macam-macam cara perkembangbiakan 

hewan.
2. Mampu menyebutkan macam-macam cara perkembang-

biakan hewan secara generatif dan vegetatif.
3. Mencontohkan hewan-hewan yang berkembangbiak secara 

generatif.
4. Mencontohkan hewan-hewan yang berkembangbiak secara 

vegetatif.
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN

Materi: Cara Tumbuhan Berkembangbiak
Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat:

1. menyebutkan macam-macam cara perkembangbiakan pada 
tumbuhan.

2. menjelaskan perbedaan antara perkembangbiakan generatif 
dan vegetatif

3. memahami cara perkembangbiakan pada tumbuhan, baik 
itu secara generatif maupun vegetatif

4. menjelaskan langkah-langkah mengembangbiakkan tum-
buhan secara vegetatif buatan

5. menyebutkan contoh-contoh tumbuhan yang berkembang-
biak secara generatif

6. menyebutkan contoh-contoh tumbuhan yang berkembang-
biak secara vegetatif.

Materi: Cara Hewan Berkembangbiak
1. menyebutkan macam-macam cara perkembangbiakan pada 

hewan.
2. memahami cara perkembangbiakan pada tumbuhan, baik 

itu secara generatif maupun vegetatif
3. menyebutkan contoh-contoh hewan yang berkembangbiak 

secara generatif
4. menyebutkan contoh-contoh hewan yang berkembangbiak 

secara vegetatif.



Model & Pendekatan Pembelajaran Inovatif (Teori dan Aplikasi)    - 359

E. MATERI PEMBELAJARAN

	Materi Pokok: Cara Perkembangbiakan Tumbuhan dan 
Hewan

	Ringkasan Materi: 
- Perkembangbiakan tumbuhan dapat dibedakan menjadi 

perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan 
secara vegetatif.

- Perkembangbiakan secara generatif diawali dengan 
penyerbukan yang diikuti oleh proses pembuahan.

- Penyerbukan adalah peristiwa bertemunya serbuk sari dari 
kepala sari dengan kepala putik, sedangkan pembuahan 
adalah peristiwa meleburnya inti serbuk sari dengan inti 
sel telur. 

- Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dibedakan 
menjadi perkembangbiakan secara vegetatif alami dan 
vegetatif buatan.

- Perkembangbiakan secara vegetatif alami antara lain 
dilakukan dengan tunas, akar tinggal, umbi, geragih, dan 
spora.

- Perkembangbiakan secara vegetatif buatan dapat dilakukan 
dengan mencangkok, menyetek, mengenten, merunduk, 
dan menempel.

- Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu 
perkembangbiakan generatif dan vegetatif.

- Perkembangbiakan secara generatif dilakukan dengan 3 
cara, yaitu bertelur (ovipar), beranak (vivipar), dan bertelur-
beranak (ovovivipar).
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- Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan 
dengan cara bertunas, membelah diri (fragmentasi), dna 
partenogenesis. 

F. METODE PEMBELAJARAN

Penerapan PBMP (Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan)

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

	Materi: Cara Perkembangbiakan Tumbuhan
Langkah-langkah Pembelajaran:

a. Kegiatan Awal
- Guru Mengeksplorasi pengetahuan awal siswa terkait 

materi yang akan dipelajari. Eksplorasi pengetahuan 
awal siswa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan seperti yang tertulis pada bagian awal LS 
PBMP bagian 04, yaitu pada bagian Pengantar. 

 Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, diharapkan 
dapat menggali pengetahuan awal siswa terkait materi 
yang akan dipelajari serta dapat memicu motivasi 
siswa untuk belajar. Apabila pertanyaan yang diajukan 
belum dapat mengantarkan siswa pada materi yang 
akan disampaikan, maka guru mengajukan pertanyaan 
penuntun berikutnya. 

- Guru menginformasikan materi pelajaran yang 
akan dipelajari pada hari ini, yaitu tentang “Cara 
Perkembangbiakan Tumbuhan”.
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b. Kegiatan Inti
- Guru membagi siswa kedalam kelompok yang 

beranggotakan 4-5 orang  untuk melakukan kegiatan 
diskusi kelompok (dalam kelompok besar).

- Siswa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 
langkah kerja yang ada pada LS PBMP 04, khususnya 
pada bagian “Sediakan” dan “Lakukan”.

- Tahap-tahap pembelajaran berkarakter PBMP:
1) Siswa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan pada 

LS PBMP 04 tentang Cara Perkembangbiakan 
Tumbuhan, khususnya pada bagian “Renungkan”, 
“Pikirkan”, dan “Evaluasi”  dilakukan secara 
individu .

2) Siswa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan pada 
LS PBMP 04 tentang Cara Perkembangbiakan 
Tumbuhan, khususnya pada bagian “Renungkan”, 
“Pikirkan”, dan “Evaluasi”.  dilakukan secara 
berkelompok (dalam kelompok kecil). Pengerjaan 
kembali pertanyaan-pertanyaan pada LS PBMP 
bagian “Renungkan”, “Pikirkan”, dan “Evaluasi” 
ditujukan untuk menyamakan pendapat dengan 
temannya serta mendiskusikan jawaban dari 
pertanyaan yang belum mereka pahami pada saat 
mengerjakan LS secara individual.

3) Salah satu kelompok mempresentasikan hasil 
diskusi dengan kelompoknya. Guru bertindak 
sebagai fasilitator. Pada tahap ini, siswa juga diberi 
kesempatan untuk memberikan tanggapan atas 
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presentasi yang dilakukan temannya. Tanggapan 
dapat berupa sanggahan, tambahan, atau 
mengajukan pertanyaan.

c. Kegiatan Penutup
- Siswa menuliskan kesimpulan hasil diskusi kegiatan 

pembelajaran tentang Cara Perkembangbiakan 
Tumbuhan.

- Guru memberikan nilai tambah bagi kelompok yang 
aktif berpartisipasi dalam kegiatan diskusi.

- Guru menyampaikan materi pelajaran yang akan 
dibahas pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang 
Cara Perkembangbiakan Hewan.

	Materi: Cara Perkembangbiakan Hewan
Langkah-langkah Pembelajaran:

a. Kegiatan Awal
- Guru Mengeksplorasi pengetahuan awal siswa terkait 

materi yang akan dipelajari. Eksplorasi pengetahuan 
awal siswa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan seperti yang tertulis pada bagian awal LS 
PBMP bagian 05, yaitu pada bagian Pengantar 
Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, diharapkan 
dapat menggali pengetahuan awal siswa terkait materi 
yang akan dipelajari serta dapat memicu motivasi 
siswa untuk belajar. Apabila pertanyaan yang diajukan 
belum dapat mengantarkan siswa pada materi yang 
akan disampaikan, maka guru mengajukan pertanyaan 
penuntun berikutnya. 
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- Guru menginformasikan materi pelajaran yang akan 
dipelajari pada pertemuan hari ini, yaitu tentang Cara 
Perkembangbiakan Hewan.

a. Kegiatan Inti
- Guru membagi siswa kedalam kelompok yang 

beranggotakan 4-5 orang  untuk melakukan kegiatan 
diskusi kelompok (dalam kelompok besar).

- Siswa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 
langkah kerja yang ada pada LS PBMP 05 khususnya 
pada bagian “Sediakan” dan “Lakukan”.

- Tahap-tahap pembelajaran berkarakter PBMP:
1) Mengerjakan pertanyaan-pertanyaan pada LS 

PBMP 05 tentang Cara Perkembangbiakan 
Hewan, khususnya pada bagian “Renungkan”, 
“Pikirkan”, dan “Evaluasi”  dilakukan secara 
individu.

2) Mengerjakan pertanyaan-pertanyaan LS PBMP 
05 tentang Cara Perkembangbiakan Hewan, 
khususnya pada bagian “Renungkan” dan 
“Pikirkan”  dilakukan secara berkelompok 
(dalam kelompok kecil). Pengerjaan kembali 
pertanyaan-pertanyaan pada LS PBMP bagian 
“Renungkan”, “Pikirkan”, dan “Evaluasi” ditujukan 
untuk menyamakan pendapat dengan temannya 
serta mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang 
belum mereka pahami pada saat mengerjakan LS 
secara individual. 
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3) Salah satu kelompok mempresentasikan hasil 
diskusi dengan kelompoknya. Guru bertindak 
sebagai fasilitator. Pada tahap ini, siswa juga diberi 
kesempatan untuk memberikan tanggapan atas 
presentasi yang dilakukan temannya. Tanggapan 
dapat berupa sanggahan, tambahan, atau 
mengajukan pertanyaan

a. Kegiatan Penutup
- Siswa menuliskan kesimpulan hasil diskusi kegiatan 

pembelajaran tentang LS PBMP 05 tentang Cara 
Perkembangbiakan Hewan.

- Guru memberikan nilai tambah bagi kelompok yang 
aktif berpartisipasi dalam kegiatan diskusi.

- Guru menyampaikan materi pelajaran yang akan 
dibahas pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang 
Cara Perkembangbiakan Manusia.

H. SUMBER/ALAT/BAHAN

	Sumber : Bahan Ajar
3. Bahan ajar
4. Buku teks:

1. Arifin M dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk 
Kelas VI Sekolah Dasar. Bandung: Grafindo.

2. Tim Bina IPA. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam SD Kelas 
VI. Bogor: Yudistira.

	Alat:
3. Laptop,
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4. LCD Proyektor, dan 
5. Silet/Cutter

I. EVALUASI

Penilaian:
5. LS PBMP 04 “Cara Perkembangbiakan Tumbuhan”
6. LS PBMP 05 “Cara Perkembangbiakan Hewan”
7. Tes Tulis
8. Portofolio
9. Kerja siswa dalam kelom pok
10. Aktivitas siswa dalam diskusi kelas
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

BERKARAKTER TPS

Nama Sekolah : MI Al-Maarif 1 Kota Ternate

Mata Pelajaran : IPA SAINS

Kelas/Semester : VI/Gasal

Alokasi Waktu : 

A. STANDAR KOMPETENSI

5. Memahami Hubungan antara Ciri-ciri Makhluk Hidup 
dengan Lingkungan Tempat Hidupnya

A. KOMPETENSI DASAR

0.1 Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang 
dimiliki hewan (kelelawar, cicak, dan bebek) dan lingkungan 
hidupnya

0.2 Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang 
dimiliki tumbuhan (kaktus dan tumbuhan pemakan 
serangga) dengan lingkungan hidupnya.

B. INDIKATOR KOMPETENSI

	Materi: Ciri Khusus Beberapa Jenis Hewan
1. Menyebutkan ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan 

tertentu (kelelawar, cicak, dan bebek).
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2. Menjelaskan fungsi ciri khusus yang dimiliki hewan 
tertentu (kelelawar, cicak, dan bebek).

3. Menjelaskan hubungan antara ciri khusus yang di-
miliki hewan tertentu (kelelawar, cicak, dan bebek) 
dengan lingkungan hidupnya.

	Materi: Ciri Khusus Beberapa Jenis Hewan
1. Menyebutkan ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan 

tertentu (kaktus dan tumbuhan pemakan serangga)
2. Menjelaskan fungsi dari ciri khusus yang dimiliki 

tumbuhan tertentu (kaktus dan tumbuhan pemakan 
serangga) 

3. Menjelaskan hubungan antara ciri khusus yang dimiliki 
tumbuhan tertentu (kaktus dan tunbuhan pemakan 
serangga) dengan lingkungan hidupnya.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

	Materi: Ciri Khusus Beberapa Jenis Hewan
Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat:
7. Mengidentifikasi hewan yang mempunyai ciri khusus 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
8. Mengidentifikasi ciri-ciri khusus hewan yang ada di 

lingkungannya.
9. Mengidentifikasi kaitan antara ciri khusus yang dimiliki 

hewan (misalnya, kelelawar, cicak, dan bebek) dengan 
lingkungan hidupnya.
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10. Mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus 
yang dimiliki hewan (kelelawar, cicak, dan bebek) dan 
lingkungan hidupnya.

	Materi: Ciri Khusus Beberapa Jenis Tumbuhan
1. Mengidentifikasi tumbuhan yang mempunyai ciri 

khusus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
2. Mengidentifikasi ciri-ciri khusus tumbuhan yang ada 

di lingkungannya.
3. Mengidentifikasi hubungan antara ciri khusus yang 

dimiliki tumbuhan (kaktus dan tumbuhan pemakan 
serangga) dengan lingkungan hidupnya.

D. MATERI PEMBELAJARAN

	Materi Pokok: Ciri Khusus Beberapa Jenis Hewan dan 
Tumbuhan

	Ringkasan Materi: 
1. Beberapa hewan dan tumbuhan memiliki ciri-ciri 

khusus untuk menjaga kelangsungan hidupnya.
2. Tempat hidup dan cara bertahan hidup mempengaruhi 

bentuk bagian tubuh dari hewan dan tumbuhan.
3. Beberapa hewan yang memiliki ciri khusus, diantaranya 

kelelawar, cicak, dan bebek. 
4. Beberapa tumbuhan yang memiliki ciri khusus, 

diantaranya teratai, kaktus, dan kantung semar. 

E. METODE PEMBELAJARAN

Penerapan TPS (Think Pair Share)
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F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

	Materi: Ciri Khusus Beberapa Jenis Hewan
Langkah-langkah Pembelajaran:

i. Kegiatan Awal
1. Guru Mengeksplorasi pengetahuan awal siswa terkait materi 

yang akan dipelajari. Eksplorasi pengetahuan awal siswa 
dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 
seperti berikut ini:
	Masih ingatkah kalian dengan materi pelajaran 

kelas lima yang membahas tentang penyesuaian diri 
(adaptasi) hewan? 

	Benarkah bahwa setiap hewan memiliki ciri khusus 
untuk memenuhi kebutuhan hidup dan atau untuk 
menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya?

	Bagaimana dengan cicak, bebek, kelelawar, atau hewan 
lainnya? 

	Apakah mereka juga memiliki ciri-ciri khusus?
 Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, diharapkan 

dapat menggali pengetahuan awal siswa terkait materi 
yang akan dipelajari serta dapat memicu motivasi 
siswa untuk belajar. Apabila pertanyaan yang diajukan 
belum dapat mengantarkan siswa pada materi yang 
akan disampaikan, maka guru mengajukan pertanyaan 
penuntun berikutnya. 

2. Guru menginformasikan materi pelajaran yang akan 
dipelajari pada hari ini, yaitu tentang “Ciri Khusus Beberapa 
Jenis Hewan”.
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3. Guru membagikan kumpulan LKS yang akan dipakai 
selama 1 semester.

ii. Kegiatan Inti
1. Guru membagi siswa kedalam kelompok yang berang-

gotakan 4-5 orang  untuk melakukan kegiatan 
diskusi kelompok (dalam kelompok besar).

2. Siswa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 
langkah kerja yang ada pada Petunjuk Kerja 01.

3. Tahap-tahap pembelajaran berkarakter TPS:

i. Tahap Think
Siswa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan diskusi pada 
Petunjuk Kerja 01 dan pertanyaan-pertanyaan pada LKS 01 
tentang Ciri Khusus Beberapa Jenis Hewan  dilakukan 
secara individu .

ii. Tahap Pair
Siswa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan diskusi pada 
Petunjuk Kerja 01 dan pertanyaan-pertanyaan pada LKS 01 
tentang Ciri Khusus Beberapa Jenis Hewan  dilakukan 
secara berpasangan dengan teman sebangkunya. Pengerjaan 
kembali pertanyaan-pertanyaan pada LKS bagian diskusi 
ditujukan untuk menyamakan pendapat dengan temannya 
serta mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang belum 
mereka pahami pada saat mengerjakan LKS secara 
individual.

iii. Tahap Share

Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi pada 
tahap pair. Guru bertindak sebagai fasilitator. Pada tahap ini, 
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siswa juga diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan 
atas presentasi yang dilakukan temannya. Tanggapan dapat 
berupa sanggahan, tambahan, atau mengajukan pertanyaan.

iii. Kegiatan Penutup
1. Siswa menuliskan kesimpulan hasil diskusi kegiatan 

pembelajaran tentang hubungan ciri-ciri khusus hewan 
tertentu dengan lingkungan hidupnya.

2. Guru memberikan nilai tambah bagi kelompok yang 
aktif berpartisipasi dalam kegiatan diskusi.

3. Guru menyampaikan materi pelajaran yang akan 
dibahas pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang 
Ciri-ciri Khusus Tumbuh-tumbuhan.

	Materi: Ciri Khusus Beberapa Jenis Tumbuhan
Langkah-langkah Pembelajaran:

a. Kegiatan Awal
4. Guru Mengeksplorasi pengetahuan awal siswa terkait 

materi yang akan dipelajari. Eksplorasi pengetahuan 
awal siswa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan seperti berikut:
	Masih ingatkah kalian bahwa setiap hewan memi-

liki ciri khusus? 
	Ingat-ingatlah kembali bahwa setiap ciri khusus 

yang dimiliki hewan ditujukan untuk kepentingan 
tertentu! Bagaimana dengan tumbuhan? 

	Apakah setiap tumbuhan juga memiliki ciri 
khusus? Apabila iya, apakah ciri khusus itu juga 
ditu jukan untuk kepentingan tertentu? 
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	Apakah antara tumbuhan yang satu dengan tum-
buhan yang lain memiliki ciri khusus yang sama? 

 Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, diha-
rap kan dapat menggali pengetahuan awal siswa 
terkait materi yang akan dipelajari serta dapat 
memicu motivasi siswa untuk belajar. Apabila 
pertanyaan yang diajukan belum dapat mengan-
tarkan siswa pada materi yang akan disampaikan, 
maka guru mengajukan pertanyaan penuntun 
berikutnya. 

5. Guru menginformasikan materi pelajaran yang akan 
dipelajari pada pertemuan hari ini, yaitu tentang Ciri 
Khusus Beberapa Jenis Tumbuhan.

6. Guru meminta siswa menyiapkan LKS yang telah 
dibagikan pada pertemuan sebelumnya

1. Kegiatan Inti
7. Guru membagi siswa kedalam kelompok yang 

beranggotakan 4-5 orang  untuk melakukan kegiatan 
diskusi kelompok (dalam kelompok besar).

8. Siswa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 
langkah kerja yang ada Petunjuk Praktikum 02.

9. Tahap-tahap pembelajaran berkarakter TPS:

1) Tahap think

Siswa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan diskusi pada 
Petunjuk Kerja 02 dan pertanyaan-pertanyaan pada LKS 
02 tentang Ciri-ciri Khusus Tumbuhan  dilakukan secara 
individu.
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2) Tahap pair

Siwa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan diskusi pada 
Petunjuk Kerja 02 dan pertanyaan-pertanyaan pada LKS 
02 tentang Ciri-ciri Khusus Tumbuhan  dilakukan 
secara berpasangan dengan teman sebangkunya. Pengerjaan 
kembali pertanyaan-pertanyaan pada LKS bagian diskusi 
ditujukan untuk menyamakan pendapat dengan temannya 
serta mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang belum 
mereka pahami pada saat mengerjakan LKS secara 
individual. 

3) Tahap share

Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi pada 
tahap pair. Guru bertindak sebagai fasilitator. Pada tahap ini, 
siswa juga diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan 
atas presentasi yang dilakukan temannya. Tanggapan dapat 
berupa sanggahan, tambahan, atau mengajukan pertanyaan.

a. Kegiatan Penutup

10. Siswa menuliskan kesimpulan hasil diskusi kegiatan 
pembelajaran tentang hubungan ciri-ciri khusus tumbuhan 
tertentu dengan lingkungan hidupnya.

11. Guru memberikan nilai tambah bagi kelompok yang aktif 
berpartisipasi dalam kegiatan diskusi.

12. Guru menyampaikan materi pelajaran yang akan dibahas 
pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang Tahapan 
Perkembangan dan Pertumbuhan Manusia.
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G. SUMBER/ALAT/BAHAN

H. Sumber : Bahan Ajar
1. Bahan ajar
2. Buku teks:

i. Arifin M dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk 
Kelas VI Sekolah Dasar. Bandung: Grafindo.

ii. Azam. M. 2009. Akrab dengan Dunia IPA 6. Untuk 
Kelas VI SD dan MI. Solo: Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri. 

iii. Tim Bina IPA. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam SD Kelas 
VI. Bogor: Yudistira.

I. Alat dan bahan:
iv. Laptop,
v. LCD Proyektor, dan 
vi. Silet/Cutter

J. EVALUASI

Penilaian:
11. LKS 01 “Ciri-ciri Khusus Beberapa Jenis Hewan”
12. LKS 02 “Ciri-ciri Khusus Beberapa Jenis Tumbuhan”
13. Tes Tulis
14. Portofolio
15. Kerja siswa dalam kelom pok
16. Aktivitas siswa dalam diskusi kelas
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

BERKARAKTER TPS

Nama Sekolah : MI Al-Maarif 1 Kota Ternate

Mata Pelajaran : IPA SAINS

Kelas/Semester : VI/Gasal

Alokasi Waktu : 

B. STANDAR KOMPETENSI

2. Memahami Cara Perkembangbiakan Makhluk Hidup

C. KOMPETENSI DASAR

1.1 Mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan 
manusia dari bayi sampai lanjut usia

1.2 Mendeskripsikan ciri-ciri perkembangan fisik anak laki-laki 
dan perempuan.

D. INDIKATOR KOMPETENSI

1. Menyebutkan tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan 
manusia dari bayi sampai lanjut usia.

2. Menjelaskan kategori tiap tahap pertumbuhan manusia 
berdasarkan usia.

3. Menjelaskan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada 
tahap bayi.
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4. Menjelaskan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada 
tahap anak-anak

5. Menjelaskan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada 
tahap remaja/pubertas.

6. Membedakan perubahan yang terjadi pada laki-laki dan 
perempuan pada masa pubertas.

7. Menjelaskan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada 
tahap usia lanjut

E. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat:
1. menjelaskan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan 

manusia, mulai dari bayi hingga usia lanjut.
2. menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap 

tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia.
3. mengetahui perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada 

anak laki-laki saat usia remaja/pubertas.
4. mengetahui perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada 

anak perempuan saat usia remaja/pubertas

F. MATERI PEMBELAJARAN

	Materi Pokok: Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia
	Ringkasan Materi: 

1. Masa pertumbuhan manusia diawali dimulai dari bayi 
hingga menjelang dewasa.

2. Pubertas adalah masa ketika anak laki-laki dan 
perempuan mengalami perkembangan secara seksual.
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3. Masa pubertas pada anak laki-laki ditandai dengan 
perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan 
primer dimulai dengan diproduksinya sperma oleh 
testis. Perubahan sekunder dapat berupa tumbuhnya 
jakun yang disertai pembesaran suara, tumbuhnya 
kumis dan jenggot, dada menjadi bidang, tumbuhnya 
rambut pada ketiak dan kemaluan, dan bertambahnya 
ukuran alat kelamin.

4. Masa pubertas pada anak perempuan ditandai 
dengan perubahan primer dan sekunder. Perubahan 
primer dimulai dengan diproduksinya sel telur oleh 
indung telur (ovarium). Perubahan sekunder meliputi 
perubahan fisik, antara lain: payudara mulai membesar, 
pinggul melebar, serta tumbuhnya rambut pada ketiak 
dan kemaluan. 

G. METODE PEMBELAJARAN

Penerapan TPS (Think Pair Share)

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

1) Kegiatan Awal
Guru Mengeksplorasi pengetahuan awal siswa terkait 
materi yang akan dipelajari. Eksplorasi dilakukan dengan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya sebagai 
berikut:
	Ingat-ingat kembali ciri-ciri makhluk hidup yang 

telah kalian pelajari pada kelas II! Apakah ada ciri-ciri 
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makhluk hidup seperti yang ditunjukkan pada gambar 
di atas?

	 Benarkah salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh 
dan berkembangbiak? 

	Apa saja tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan 
manusia dari bayi hingga usia lanjut?

 Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, diharapkan 
dapat menggali pengetahuan awal siswa terkait materi 
yang akan dipelajari serta dapat memicu motivasi 
siswa untuk belajar. Apabila pertanyaan yang diajukan 
belum dapat mengantarkan siswa pada materi yang 
akan disampaikan, maka guru mengajukan pertanyaan 
penuntun berikutnya. 

 Guru menginformasikan materi pelajaran yang akan 
dipelajari pada hari ini, yaitu tentang “Tahapan 
Perkembangan dan Pertumbuhan Manusia”.

 Guru meminta siswa menyiapkan LKS yang telah 
dibagikan pada pertemuan sebelumnya

1. Kegiatan Inti
A. Guru membagi siswa kedalam kelompok yang beranggotakan 

4-5 orang  untuk melakukan kegiatan diskusi kelompok 
(dalam kelompok besar).

B. Siswa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan langkah 
kerja yang ada pada Petunjuk Praktikum 03.

C. Tahap-tahap pembelajaran berkarakter TPS:
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1 Tahap think

Siswa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan diskusi pada 
Petunjuk Kerja 03 dan pertanyaan-pertanyaan pada LKS 
03 tentang Tahapan Perkembangan dan Pertumbuhan 
Manusia  dilakukan secara individu.

2 Tahap pair

Siswa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan diskusi pada 
Petunjuk Kerja 01 dan pertanyaan-pertanyaan pada LKS 
01 tentang Tahapan Perkembangan dan Pertumbuhan 
Manusia  dilakukan secara berpasangan dengan teman 
sebangkunya. Pengerjaan kembali pertanyaan-pertanyaan 
pada LKS bagian diskusi ditujukan untuk menyamakan 
pendapat dengan temannya serta mendiskusikan jawaban 
dari pertanyaan yang belum mereka pahami pada saat 
mengerjakan LKS secara individual.

3 Tahap share

Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi pada 
atahap pair. Guru bertindak sebagai fasilitator. Pada tahap 
ini, siswa juga diberi kesempatan untuk memberikan 
tanggapan atas presentasi yang dilakukan temannya. 
Tanggapan dapat berupa sanggahan, tambahan, atau 
mengajukan pertanyaan.

2. Kegiatan Penutup
A. Siswa menuliskan kesimpulan hasil diskusi kegiatan pembe-

lajaran tentang Tahapan Perkembangan dan Pertumbuhan 
Manusia.
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B. Guru memberikan nilai tambah bagi kelompok yang aktif 
berpartisipasi dalam kegiatan diskusi.

C. Guru menyampaikan materi pelajaran yang akan dibahas 
pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang Cara Perkem-
bangbiakan Tumbuhan.

G. SUMBER/ALAT/BAHAN

Sumber : Bahan Ajar
a. Bahan ajar
b. Buku teks:
Arifin M dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk Kelas VI 

Sekolah Dasar. Bandung: Grafindo.
Azam. M. 2009. Akrab dengan Dunia IPA 6. Untuk Kelas VI SD 

dan MI. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 
Rositawaty, S., Muharam, Aris. 2008. Senang Belajar IPA untuk 

kelas 6. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 
Nasional.

Suhartanti, D., Zulaikha, IA., Suryani, Y.E. 2008. Ilmu 
Pengetahuan Alam untuk kelas 6 SD/MI. Jakarta: Pusat 
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

Tim Bina IPA. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam SD Kelas VI. 
Bogor: Yudistira.

Alat dan bahan:
Laptop,
LCD Proyektor, dan 
Silet/Cutter
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H. EVALUASI

Penilaian:
• LKS 03 “Tahapan Perkembangan dan Pertumbuhan 

Manusia”
• Tes Tulis
• Portofolio
• Kerja siswa dalam kelom pok
• Aktivitas siswa dalam diskusi kelas
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DEN-
GAN MENGGUNAKAN MODEL STAD

Nama Sekolah : MI Al-Maarif 1 Kota Ternate 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Kelas/Semester : V/Ganjil

Tahun Ajaran : 2011/2012

Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (Pertemuan ke-1, 2, dan 3)

A. STANDAR KOMPETENSI

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan: Mengidentifikasi 
fungsi organ tubuh manusia dan hewan

B. KOMPETENSI DASAR

Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia.

C. INDIKATOR KOMPETENSI

1. Mengetahui macam-macam organ pernapasan mahluk 
hidup (manusia). 

2. Memahami konsep secara kontekstual mekanisme perna-
pasan pada manusia.

3. Memahami konsep secara kontekstual organ-organ yang 
dilibatkan pada proses pernapasan.

4. Memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada 
organ-organ penyusun sistem pernapasan manusia pada 
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saat manusia menghirup dan menghembuskan napas/
memahami mekanisme bernapas pada manusia.

5. Mengetahui secara langsung/kontekstual tentang gas-gas 
yang dihasilkan pada proses pernapasan.

6. Mampu menyusun prototype buatan sistem pernapasan 
pada manusia dan dapat menjelaskan masing-masing bagian 
prototype tersebut yang analog dengan sistem pernapasan 
manusia sebenarnya.

Tujuan Pembelajaran:
Setelah mendapatkan materi ini, peserta didik diharapkan 

dapat:
1. menjelaskan definisi bernapas secara operasional
2. menunjukkan organ-organ penyusun sistem pernapasan 

manusia.
3. menjelaskan fungsi masing-masing organ yang menyusun 

sistem pernapasan manusia.
4. menjelaskan kerja paru-paru saat bernapas.
5. dapat menjelaskan proses keluar masuknya O2 dan CO2 

saat bernapas. 

D. MATERI PEMBELAJARAN: 

1. Materi Pokok: Organ Pernapasan Manusia dan Hewan
2. Ringkasan Materi

a) - Pernapasan adalah proses menghirup udara yang kaya 
O2 dan  mengeluarkan udara yang kaya CO2 dan H2O.
- Gas yang dibutuhkan adalah oksigen (zat asam).
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- Gas sisa pernapasan yang dikeluarkan tubuh adalah 
karbondioksida (zat asam arang/CO2) dan 
hidrogen (H2O).

b) - Manusia bernapas dengan paru-paru.
- Paru-paru terdiri dari paru-paru kiri dan paru-paru 

kanan.
- Pernapasan pada manusia ada dua macam, yaitu 

pernapasan dada dan pernapasan perut. 
- Selain paru-paru, bagian tubuh yang berperan 

dalam pernapasan adalah hidung dan tenggorokan.
- Pertukaran oksigen dan karbondioksida terjadi di 

alveolus.
c) - Burung bernapas dengan paru-paru.

- Pernapasan burung juga dilengkapi dengan pundi-
pundi hawa.

- Ikan bernapas dengan insang.
- Serangga bernapas dengan trakea.
- Cacing bernapas melalui kulitnya yang basah. 

d) Mekanisme pernapasan hewan berbeda-beda terkait 
dengan perbedaan organ tubuh dan habitat hewan yang 
bersangkutan.

E. STRATEGI PEMBELAJARAN

STAD (Student Team- Achievement Division)
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F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan 1

1. Kegiatan Awal (15 menit)
a. Menyampaikan informasi secara garis besar tentang 

prosedur pembelajaran kooperatif STAD pada peserta 
didik.

b. Menyampaikan topik yang akan dipelajari. 
c. Membagikan LKS 01: Organ Pernapasan Manusia.
d. Membacakan tujuan pembelajaran seperti yang tertulis 

pada LKS 01.
e. Mengeksplorasi pengetahuan awal siswa terkait materi 

yang akan dipelajari. Peserta didik diminta meletakkan 
tangannya di bawah lubang hidung, kemudian 
merasakan hembusan udara. Berdasarkan kegiatan 
tersebut, peserta didik diminta untuk mengingat 
kembali salah satu ciri makhluk hidup. Diharapkan 
peserta didik dapat menyimpulkan bahwa salah satu 
ciri makhluk hidup yaitu bernapas.

f. Mengorganisasi peserta didik ke dalam kelompok 
belajar yang beranggotakan 4-5 orang. Pembagian 
kelompok didasarkan pada pertimbangan kemampuan 
akademik, ras, budaya, dan status sosial. 

2. Kegiatan Inti 
STAD Tahap I: Penyajian Materi (50 menit)
a. Peserta didik diminta membaca literatur yang relevan 

terkait organ pernapasan manusia. 
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b. Peserta didik mengerjakan LKS 01 secara individu. 
Penyajian materi tidak sepenuhnya dilakukan dengan 
ceramah, tetapi juga dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan pembimbing yang dapat mengarahkan siswa 
untuk memperoleh konsep yang umum dan penting 
tentang organ pernapasan manusia. Pertanyaan-
pertanyaan pembimbing tersebut ditulis dalam LKS 
untuk dikerjakan secara individu oleh peserta didik. 
Pertanyaan yang ditujukan untuk penyampaian 
materi disajikan dalam bentuk kerja praktik yang 
dilakukan secara individu yang terangkum dalam 
Kegiatan Individu 1 dan Kegiatan Individu 2 LKS 
01. Pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di LKS dalam 
rangka penyajian materi adalah bersifat umum, yang 
ditujukan untuk memotivasi rasa ingin tahu peserta 
didik tentang konsep-konsep yang akan mereka 
pelajari.

c. Melakukan diskusi kelas. Diskusi dilakukan 
dengan meminta salah satu siswa secara acak untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya dan siswa lain diminta 
untuk menanggapi presentasi temannya. 

d. Guru memberikan tanggapan atas hasil presentasi 
siswa. Tanggapan berupa penguatan konsep atau 
pembetulan konsep apabila ada kesalahan konsep pada 
saat presentasi peserta didik.

3. Kegiatan Penutup (5 menit)
a. Peserta didik merangkum konsep-konsep penting dari 

setiap kegiatan yang telah dilakukan.
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b. Guru mengingatkan peserta didik pada pertemuan 
berikutnya untuk:
- membawa kembali LKS 01
- mempelajari ulang materi/konsep yang diterima 

pada pertemuan ini (pertemuan 01)
- mempelajari LKS 01 tentang prosedur kerja 

praktikum 1 dan 2 tentang gas-gas yang dihasilkan 
pada proses pernapasan, serta praktikum 3 tentang 
cara kerja organ pernapasan manusia.

Pertemuan 2

3. Kegiatan Awal (5 menit)
a. Peserta didik duduk dalam kelompok kooperatif yang 

telah dibentuk pada pertemuan pertama.
b. Guru menyampaikan tiga topik praktikum yang akan 

dilakukan yaitu (1) gas-gas yang dihasilkan pada proses 
pernapasan, bagian 1; (2) gas-gas yang dihasilkan pada 
proses pernapasan, bagian 2; serta (3) cara kerja organ 
pernapasan manusia.

c. Guru mengingatkan kembali pentingnya kerja dalam 
kelompok kooperatif STAD.

4. Kegiatan Inti
STAD Tahap II: Kerja Kelompok
Untuk praktikum tentang pembuktian gas-gas yang 
dihasilkan pada proses pernapasan yang terdiri dari 
2 bagian, kelompok yang telah terbentuk dibagi lagi 
menjadi dua kelompok kecil, kelompok kecil yang pertama 
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mengerjakan praktikum bagian 1, sementara kelompok 
kecil kedua mengerjakan praktikum bagian 2. Pembagian 
kelompok ini ditujukan untuk efisiensi waktu. Langkah-
langkah pembelajaran untuk tiap-tiap praktikum dijelaskan 
lebih lanjut
a. Praktikum 1 (20 menit)

- mengarahkan tiap kelompok kecil untuk 
menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan pada 
praktikum pembuktian macam-macam gas yang 
dihasilkan pada proses pernapasan (bagian 1).

- mengarahkan tiap kelompok untuk membaca 
prosedur kerja pada Kegiatan Kelompok 1 LKS 
01.

- Membimbing kelompok untuk melakukan 
pratikum.

- Mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan 
hasil kerja praktikum.

a. Praktikum 2
- mengarahkan kelompok kecil lainnya untuk 

menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan pada 
praktikum pembuktian macam-macam gas yang 
dihasilkan pada proses pernapasan (bagian 2)

- mengarahkan tiap kelompok untuk membaca 
prosedur kerja pada Kegiatan Kelompok 2 LKS 
01.

- Membimbing kelompok untuk melakukan 
pratikum.



Model & Pendekatan Pembelajaran Inovatif (Teori dan Aplikasi)    - 389

- Mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan 
hasil kerja praktikum

c. Praktikum 3 (40 menit)
- mengarahkan tiap-tiap kelompok untuk 

menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk 
praktikum cara kerja organ pernapasan manusia.

- mengarahkan tiap kelompok untuk membaca 
prosedur kerja pada Kegiatan Kelompok 3 LKS 
01.

- Membimbing kelompok untuk melakukan 
praktikum.

- Mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan 
hasil kerja praktikum. Peserta didik juga 
diperbolehkan membuka buku-buku teks yang 
sesuai untuk membantu menemukan jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKS 01. 

1. Kegiatan Penutup (5 menit)
a. Peserta didik merangkum konsep-konsep penting dari 

setiap kegiatan praktikum yang telah dilakukan.
b. Guru mengingatkan peserta didik pada pertemuan 

berikutnya untuk:
- membawa kembali LKS 01
- mempersiapkan diri dari masing-masing kelompok 

untuk mempresentasikan hasil kegiatan praktikum 
pada pertemuan 3.
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c. Guru menginformasikan pada peserta didik mengenai 
pelaksanaan kuis terkait organ pernapasan manusia 
yang telah dipelajari pada pertemuan 1 dan 2. 

Pertemuan ke-3

1. Kegiatan Awal (5 menit) 
a. Peserta didik duduk dalam kelompok kooperatif 

masing-masing.
b. Guru menyampaikan topik kegiatan pembelajaran, 

yaitu:
- Diskusi presentasi hasil kegiatan praktikum pada 

pertemuan 2.
- Pelaksanaan kuis individu terkait materi keselu-

ruhan tentang organ pernapasan manusia.

2. Kegiatan Inti

A. STAD Tahap II: Kerja Kelompok (15 menit)
a. Masing-masing kelompok mempelajari ulang hasil 

kegiatan kelompok 1, 2, dan 3 yang telah dilakukan 
pada pertemuan sebelumnya.

b. Diskusi presentasi. Tiap-tiap hasil kegiatan kelompok 
(kegiatan kelompok 1, 2, dan 3) dipresentasikan oleh 
salah satu kelompok secara bergantian yang dilakukan 
secara acak. Pengacakan dilakukan agar semua 
kelompok selalu siap dengan kegiatan belajar. Guru 
bertindak sebagai fasilitator selama kegiatan diskusi.

c. Guru memberikan tanggapan atas hasil kegiatan 
diskusi. Tanggapan berupa penguatan konsep atau 
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pembetulan konsep apabila ada kesalahan konsep pada 
saat presentasi kelompok.

B. STAD Tahap III: Tes Individu/Kuis (15 menit)
a. Guru melaksanakan tes/kuis individu yang merupakan 

evaluasi terhadap penguasaan konsep peserta didik 
pada materi organ pernapasan manusia.

Soal Tes Individu:
1) Apa yang kalian ketahui tentang bernapas?
2) Bernapas dapat dilakukan melalui mulut dan hidung. 

Menurut pendapat kalian, organ/alat apa yang paling baik 
untuk melakukan pernapasan, apakah mulut atau hidung? 
Jelaskan jawaban kalian!

3) Buatlah skema urutan masuknya udara saat bernapas!
4) 

Benarkah gambar disamping 
 menunjukkan keadaan organ/alat 
 pernapasan manusia pada saat
 menghembuskan napas? Jelaskan
 jawaban kalian!

b. Melakukan koreksi hasil tes dengan cara meminta peserta 
didik untuk saling menukar jawabannya dengan peserta 
didik yang lain. Koreksi jawaban dilakukan secara bersama-
sama dengan bimbingan guru. Adapun rubrik penilaian tes 
individu ditunjukkan pada Tabel 1 (15 menit). 
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Tabel 1. Rubrik Penilaian Tes Individu
No. 
Soal Jawaban dan Deskriptor Skor

1 Jawaban:
Bernapas adalah proses menghisap udara yang 
banyak mengandung oksigen (O2) dan meng-
hembuskan udara yang mengandung karbon-
dioksida (CO2) dan uap air/hidrogen (H2O).
Jawaban benar dan lengkap 3
Jawaban benar, tetapi kurang lengkap (hanya 
menyebutkan 2 macam gas yang dihasilkan pada 
proses pernapasan)

2

Jawaban benar, tetapi kurang lengkap (hanya 
menye butkan 1 macam gas yang dihasilkan pada 
proses pernapasan)

1

Jawaban salah atau tidak menjawab 0
2. Organ yang paling baik untuk bernapas adalah 

hidung, bukan mulut. Hal tersebut dikarenakan 
pada hidung dilengkapi dengan rambut hidung 
dan selaput lendir yang berfungsi untuk menya-
ring kotoran yang masuk bersama udara perna-
pasan. Pada mulut, tidak dilengkapi rambut-
rambut dan selaput lendir. 
Jawaban benar, alasan yang dikemukakan juga 
benar dan lengkap

3

Jawaban benar, alasan yang dikemukakan juga 
benar tetapi kurang lengkap

2

Jawaban benar, tetapi tidak disertai alasan. 1
Jawaban salah atau tidak menjawab 0
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3. Jawaban:
Skema urutan masuknya udara saat kita bernapas 
adalah sebagai berikut: hidung  tenggorokan 
 paru-paru
Jawaban benar dan lengkap 2
Jawaban benar tetapi kurang lengkap 1
Jawaban salah atau tidak menjawab 0

4. Pernyataan soal adalah salah. Gambar yang ditun-
jukkan pada soal adalah kondisi organ pernapasan 
pada saat menarik napas. Ha tersebut terlihat dari 
keadaan rongga dada yang mengembang dan 
diafragma yang mendatar. 
Jawaban benar, alasan yang dikemukakan juga 
benar dan lengkap, disertai penjelasan lebih lanjut.

3

Jawaban benar, alasan yang dikemukakan juga 
benar tetapi kurang lengkap (tanpa ada penjelasan 
lebih lanjut)

2

Jawaban benar, tetapi tidak disertai alasan. 1
Jawaban salah atau tidak menjawab 0

Total Skor 11

c. Menghitung total skor dari masing-masing lembar jawaban 
yang telah dikoreksi dan mengumpulkan lembar jawaban 
ke guru (10 menit).

3. Kegiatan Penutup
STAD Tahap IV: Penghargaan Kelompok/Rekognisi (10 menit)
a. Guru mengumumkan total skor masing-masing kelompok 

(total skor diperoleh melalui penjumlahan skor masing-
masing anggota kelompok). 
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b. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok sesuai 
peringkatnya. Predikat yang disandang kelompok yaitu 
super team (kelompok super), great team (kelompok hebat), 
dan good team (kelompok bagus).

c. Guru menginformasikan materi pelajaran yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya serta membagikan 
LKS 02: Organ Pernapasan Hewan (Ikan, Cacing Tanah, 
Burung, dan Serangga).

G. SUMBER/ALAT/BAHAN PEMBELAJARAN
1. LKS 01: Organ Pernapasan Manusia
2. Haryanto. 2007. Sains. Jakarta: Erlangga.
3. Sunarto dan Rachmat. 2007. Sains Sahabatku. Jakarta: 

Ganeca exact.
4. Kusnin. Tanpa tahun. IPA 5. Piranti Darma Kalokatama.
5. Azam,M. 2008.Akrab dengan Dunia IPA. PT Tiga 

Serangkai.
6. Buku sekolah elektronik karangan Heri Sulistyanto dan 

Edy Wiyono.
7. Alat dan bahan untuk praktikum (1) macam-macam gas 

yang dihasilkan pada proses pernapasan (bagian 1), (2) 
macam-macam gas yang dihasilkan pada proses pernapasan 
(bagian 2), dan cara kerja organ pernapasan manusia. 

H. PENILAIAN
1. Jawaban pertanyaan pada LKS.
2. Kerja siswa dalam team work.
3. Aktivitas siswa dalam diskusi kelas.
4. Kesimpulan kegiatan pembelajaran
5. Tes Individu/Kuis
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