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Kata Pengantar

Transformasi dunia karena revolusi teknologi telekomunikasi dan 
komputer menjadi agenda utama perubahan dunia saat ini. Dunia tidak lagi 
dapat dipandang sebagai benua-benua yang terpisah atau kumpulan negara-
negara yang terpisah, melainkan dunia menjadi syaraf global telekomunikasi 
dan komputer. Kepesatan perkembangan teknologi telekomunikasi dan 
komputer telah mengantarkan  masyarakat memasuki era global. 

Globalisasi ditandai oleh kompleksitas keragaman kehidupan 
masyarakat. Model kehidupan seperti ini tak dapat lagi direduksi ke dalam 
model-model normatif yang standar dan tak banyak lagi pengaturan sentral. 
Aktivitas hidup lebih banyak bermula dan berlangsung pada interaksi-interaksi 
antar individu yang diprakarsai individu itu sendiri. Society is produced and 
reproduced by the interacting individuals.

Setiap individu di era global dituntut mengembangkan kapasitasnya 
secara optimal, kreatif dan mengadaptasikan diri ke dalam situasi global yang 
amat bervariasi dan cepat berubah. Setiap individu dituntut melakukan 
customization. Setiap individu dituntut memiliki daya nalar kreatif dan 
kepribadian yang tidak simpel, melainkan kompleks. Sekompleks situasi-situasi 
yang penuh varian yang dihadapi. Individu harus memiliki strategi adaptif. 
Untuk itu keterampilan yang harus dimiliki individu adalah keterampilan 
intelektual, sosial, dan personal. 

Pendidikan sebagai bagian integral kehidupan masyarakat di era global  
harus dapat memberi dan memfasilitasi bagi tumbuh dan berkembangnya 
keterampilan intelektual, sosial, dan personal. Pendidikan harus menumbuhkan 
berbagai kompetensi peserta didik. Keterampilan intelektual, sosial, dan 
personal dibangun tidak hanya dengan landasan rasio dan logika saja, tetapi 
juga inspirasi, kreativitas, moral, intuisi (emosi) dan spiritual. Sekolah sebagai 
institusi pendidikan dan miniatur masyarakat perlu mengembangkan 
pembelajaran sesuai tuntutan kebutuhan era global. Salah satu upaya yang 
dapat dikembangkan oleh sekolah adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, 
efektif, dan menyenangkan (PAIKEM)

Pondasi kritis dan rasional PAIKEM adalah filsafat konstruktivisme. 
Berdasarkan konstruktivisme pembelajaran ini merupakan proses konstruksi 
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pengetahuan, bukan duplikasi pengetahuan. Pengetahuan dikonstruksi pada 
latar kenyataannya, bukan seharusnya. Pengetahuan yang dipelajari disetting 
berdasarkan autentisitasnya, bukan artifisialnya. PAIKEM sebagai proses 
learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together
mendorong terciptanya kebermaknaan belajar bagi peserta didik. 

Apa, mengapa, dan bagaimana PAIKEM merupakan rumusan-rumusan 
yang harus dijawab guru. Jawaban tersebut merupakan pengetahuan deklaratif, 
struktural, dan prosedural. Aspek pengetahuan-pengetahuan terebut penting 
sebagai landasan bagi guru maupun calon guru berpikir logis dan bertindak 
profesional atas profesinya. 

Bertolok pada kebutuhan pendidikan di era global dan tuntutan 
profesionalisme kependidikan, buku bertajuk PAIKEM (Pembelajaran Aktif 

Inovatif Kreatif Efektif Menyenangkan):  Teori dan Aplikasi dihadirkan. Besar 
harapan semoga buku ini menjadi referensi bagi guru khususnya dan insan-
insan yang mempunyai atensi di bidang pendidikan  pada umumnya untuk
meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa di negeri ini.

Surabaya, Januari  2009                  

                                                                                                     PENULIS
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PAIKEM
Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Menyenangkan

Dunia pendidikan kita  ditandai oleh disparitas antara pencapaian 
academic standard dan performance standard. Faktanya, banyak peserta didik 
mampu  menyajikan tingkat  hafalan  yang  baik terhadap  materi ajar yang 
diterimanya, namun pada kenyataannya mereka tidak memahaminya. 
Sebagian besar dari peserta didik tidak mampu menghubungkan antara apa 
yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan 
dipergunakan/dimanfaatkan. Peserta didik memiliki kesulitan untuk 
memahami konsep akademik sebagaimana mereka biasa diajarkan yaitu 
dengan menggunakan sesuatu yang abstrak dan metode ceramah. Padahal 
mereka sangat butuh untuk dapat memahami konsep-konsep yang 
berhubungan dengan tempat kerja dan masyarakat pada umumnya di mana 
mereka akan hidup dan bekerja.

Disparitas terjadi karena pembelajaran selama ini hanyalah suatu 
proses pengkondisian-pengkondisian yang tidak menyentuh realitas alami. 
Pembelajaran berlatar realitas artifisial. Aktivitas kegiatan belajar mengajar 
selama ini merupakan pseudo pembelajaran. Terdapat jarak cukup jauh antara 
materi yang dipelajari dengan peserta didik sebagai insan yang 
mempelajarinya. Materi yang dipelajari terpisah dari peserta didik yang 
mempelajarinya. 

Sebagai medium pendekat antara materi dan peserta didik pada 
pembelajaran artifisial adalah aktivitas mental berupa hafalan. Pembelajaran 
lebih menekankan memorisasi terhadap materi yang dipelajari daripada 
struktur yang terdapat di dalam materi itu.  Pembelajaran seperti ini 
melelahkan dan membosankan. Belajar bukan manifestasi kesadaran dan 
partisipasi, melainkan keterpaksaan dan mobilisasi. Dampak psikis ini tentu 
kontraproduktif dengan hakikat pendidikan itu sendiri yaitu memanusiakan 
manusia atas seluruh potensi kemanusiaan yang dimiliki secara kodrati. 

Pembelajaran seharusnya menjadi aktivitas bermakna yakni  
pembebasan untuk mengaktualisasi seluruh potensi kemanusiaan, bukan 
sebaliknya. Pertanyaannya, bagaimana menemukan cara terbaik menciptakan 
pembelajaran bermakna ?
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Seiring dengan pengembangan filsafat konstruktivisme dalam 
pendidikan selama dekade ini, muncul pemikiran kritis merenovasi 
pembelajaran bagi anak bangsa negeri ini menuju pembelajaran yang 
berkualitas, humanis, organis, dinamis, dan konstruktif. Salah satu 
pemikiran kritis itu adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, 
dan menyenangkan atau PAIKEM. 

Pembelajaran, menunjuk pada proses belajar yang 

menempatkan peserta didik sebagai center stage performance.
Pembelajaran lebih menekankan bahwa peserta didik sebagai makhluk 
berkesadaran memahami arti penting interaksi dirinya dengan 
lingkungan yang menghasilkan pengalaman adalah kebutuhan. 
Kebutuhan baginya mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan 
yang dimilikinya. 

Aktif, pembelajaran harus menumbuhkan suasana sedemikian 

rupa sehingga peserta didik aktif bertanya, mempertanyakan, dan 
mengemukakan gagasan. Belajar memang merupakan proses aktif dari 
si pembelajar dalam membangun pengetahuannya, bukan proses pasif 
yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan.
Pembelajaran aktif adalah proses belajar yang menumbuhkan dinamika 
belajar bagi peserta didik. Dinamika untuk mengartikulasikan dunia 
idenya dan mengkonfrontir ide itu dengan dunia realitas yang 
dihadapinya. 

Inovatif, pembelajaran merupakan proses pemaknaan atas 

realitas kehidupan yang dipelajari. Makna itu hanya bisa dicapai jika 
pembelajaran dapat memfasilitasi kegiatan belajar yang memberi 
kesempatan kepada peserta didik menemukan sesuatu melalui 
aktivitas  belajar yang dilakoninya.

Kreatif, pembelajaran harus menumbuhkan pemikiran kritis, 

karena dengan pemikiran seperti itulah kreativitas bisa dikembangkan.  
Pemikiran   kritis   adalah  pemikiran   reflektif    dan   produktif    yang 
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melibatkan evaluasi bukti. Kreativitas adalah kemampuan berpikir 
tentang sesuatu dengan cara baru dan tak biasa serta menghasilkan 
solusi unik atas suatu problem. 

Efektif, pembelajaran efektif adalah jantungnya sekolah efektif. 

Efektivitas pembelajaran merujuk pada berdaya dan berhasil guna 
seluruh komponen pembelajaran yang diorganisir untuk mencapai 
tujuan pembelajaran. Pembelajaran efektif mencakup keseluruhan 
tujuan pembelajaran baik yang berdimensi mental, fisik, maupun 
sosial. Pembelajaran efektif  “memudahkah “ peserta didik belajar 
sesuatu yang “bermanfaat”. 

Menyenangkan, pembelajaran menyenangkan adalah 

pembelajaran dengan suasana socio emotional climate positif. Peserta 
didik merasakan bahwa proses belajar yang dialaminya bukan sebuah 
derita yang mendera dirinya, melainkan berkah yang harus 
disyukurinya. Belajar bukanlah tekanan jiwa pada dirinya namun 
merupakan panggilan jiwa yang harus ditunaikannya. Pembelajaran 
menyenangkan menjadikan peserta didik ikhlas menjalaninya. 

Pembelajaran PAIKEM adalah pembelajaran bermakna yang 
dikembangkan dengan cara membantu peserta didik membangun 
keterkaitan antara informasi (pengetahuan) baru dengan pengalaman 
(pengetahuan lain) yang telah dimiliki dan dikuasai peserta didik. 
Peserta didik dibelajarkan bagaimana mereka mempelajari konsep dan 
bagaimana konsep tersebut dapat dipergunakan di luar kelas. Peserta 
didik diperkenankan bekerja secara kooperatif. 

Praktik PAIKEM membutuhkan kemampuan teoritik dan 
praktik.  Kemampuan teoritik meliputi arti belajar, dukungan teoritis, 
model pembelajararn, dan pembelajaran kontekstual. Kemampuan 
praktik adalah mempraktikkan metode-metode PAIKEM. 

3.
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                                                                                           BAB 1
                                                                                                                         

MEMAHAMI ARTI BELAJAR

A. Pengertian Belajar

Anda, tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah ”belajar”. Kata ini, 

secara efektif sudah Anda kenali sejak Anda bersekolah di Kelompok Bermain 

maupun Taman Kanak-Kanak (TK). Tahukah Anda apa definisi belajar ?. Untuk 

memudahkan memahami konsep belajar simaklah illustrasi berikut:

”Si Fulan sebelum masuk sekolah TK tingkat A, belum bisa membaca. Di 
TK, ia bersama teman-temanya dikenalkan berbagai abjad oleh Ibu Rina, sang 
Guru. Dengan menggunakan alat peraga bu Rina menunjukkan kepada siswa-
siswanya huruf A s.d Z. Sambil menunjuk huruf-huruf itu, bu Rina minta 
kepada siswa-siswanya menirukan apa yang dikatakannya. Bu Rina melafalkan 
huruf  ”A”, serentak siswa-siswa mengucapkan ”A”. Seiring dengan waktu, di 
akhir tahun ajaran si Fulan beserta temannya di TK tingkat A dapat menulis dan 
membaca”.

Fenomena apa yang dapat Anda identifikasi dari illustrasi itu ? Benarkah 

fenomena tersebut  merupakan fenomena “belajar” ?.  Jika benar, apa ciri-ciri 

belajar ? Tahukah Anda apa belajar itu ?

Beberapa pakar pendidikan mendefinisikan belajar sebagai berikut

a. Gagne

Belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang 

melalui aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung 

dari proses pertumbuhan seseorang secara alamiah

b. Travers

Belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku

c. Cronbach 

      Learning is shown by a change in behavior as a result  of  experience. (Belajar adalah 
perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman).
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 d. Harold Spears

Learning is to observe, to read, to imitate, to try something themselves, to listen, to 

follow direction. (Dengan kata lain, bahwa belajar adalah mengamati, 

membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar dan mengikuti arah 

tertentu).

e. Geoch

Learning is change in performance as a result of practice. (Belajar adalah 

perubahan performance sebagai hasil latihan).

f. Morgan

Learning is any relatively permanent change in behavior that is a result of past 

experience. (Belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat permanen 

sebagai hasil dari pengalaman).

Belajar dalam idealisme berarti kegiatan psiko-fisik-sosio menuju ke 

perkembangan pribadi seutuhnya. Namun, realitas yang dipahami oleh sebagian 

besar masyarakat tidaklah demikian. Belajar dianggapnya properti sekolah. 

Kegiatan belajar selalu dikaitkan dengan tugas-tugas sekolah. Sebagian besar 

masyarakat menganggap belajar di sekolah adalah usaha penguasaan materi 

ilmu pengetahuan. Anggapan tersebut tidak seluruhnya salah, sebab seperti 

dikatakan Reber, belajar adalah the process of acquiring knowledge.  Belajar  adalah 

proses mendapatkan pengetahuan. 

Belajar sebagai konsep mendapatkan pengetahuan dalam praktiknya 

banyak dianut. Guru bertindak sebagai pengajar yang berusaha memberikan 

ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dan peserta didik giat mengumpulkan 

atau menerimanya. Proses belajar mengajar ini banyak didominasi aktivitas 

menghafal. Peserta didik sudah belajar jika mereka sudah hafal dengan hal-hal 

yang telah dipelajarinya. Sudah barang tentu pengertian belajar seperti ini secara 

esensial belum memadai. Perlu Anda pahami, perolehan pengetahuan maupun 

upaya penambahan pengetahuan hanyalah salah satu bagian kecil dari kegiatan 

menuju terbentuknya keperibadian seutuhnya. 
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B. Prinsip Belajar

Setelah Anda memahami pengertian belajar, coba Anda pikirkan 

mengenai prinsip belajar. Dalam hal ini yang Anda pikirkan apa asas belajar itu. 

Berikut adalah prinsip-prinsip belajar

Pertama, prinsip belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku 

sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri 

1. Sebagai hasil tindakan rasional instrumental yaitu perubahan yang 

disadari

2. Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya 

3. Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal  hidup

4. Positif atau berakumulasi

5. Aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan

6. Permanen atau tetap, sebagaimana dikatakan oleh Wittig, belajar sebagai 

any relatively permanent change in an organism’s behavioral reperoire that 

occurs as a result of experience

7. Bertujuan dan terarah.

8. Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

Kedua, belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena didorong 

kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Belajar adalah proses sistemik yang 

dinamis, konstruktif, dan organik. Belajar merupakan kesatuan fungsional dari 

berbagai komponen belajar.

Ketiga, belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada 

dasarnya adalah hasil dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya.  

William Burton mengemukakan bahwa A good learning situation consist of a rich 

and varied series of learning experiences unified around a vigorous purpose and carried 

on in interaction with a rich varied and propocative environtment. 
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C. Tujuan Belajar

Jika Anda belajar, apa tujuan Anda belajar ? Apakah uraian di bawah ini 

sesuai dengan tujuan Anda belajar ? 

Tujuan belajar sebenarnya sangat banyak dan bervariasi. Tujuan belajar 

yang eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan tindakan instruksional, lazim 

dinamakan instructional effects, yang biasa berbentuk pengetahuan dan 

keterampilan. Sementara, tujuan belajar sebagai hasil yang menyertai tujuan 

belajar instruksional lazim disebut nurturant effects. Bentuknya berupa, 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, menerima 

orang lain, dsb. Tujuan ini merupakan konsekwensi logis dari peserta didik 

“mengihidupi” (live in) suatu sistem lingkungan belajar tertentu. 

D. Hasil  Belajar

Apa yang Anda akan peroleh dengan kegiatan belajar Anda ? Apa ouput 

dan outcome dari kegiatan belajar Anda ?

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne, 

hasil belajar berupa

(1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan 

aturan.

(2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan 

mengkategorisasi, kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual 

merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas, 
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(3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah.

(4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani.

(5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak obyek berdasarkan 

penilaian terhadap obyek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), 

comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application 

(menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru),  dan 

evaluation (menilai).  Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), 

responding (memberikan respons), valuing (nilai), organization (organisasi), 

characterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi initiatory, pre-routine, 

dan rountinized. Psikomotor juga mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, 

sosial, managerial, dan intelektual. Sementara, menurut Lindgren hasil 

pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap. 

Yang harus diingat, hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya, 

hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh para pakar pendidikan sebagaimana 

tersebut di atas tidak dilihat secara fragmentaris atau terpisah, melainkan 

komprehensif. 
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E. Tipe Kegiatan Belajar 

Anda pernah merasakan menjadi mahasiswa, tentu kegiatan belajar yang 

Anda kembangkan lebih tinggi dan kompleks daripada kegiatan belajar Anda 

ketika di bangku sekolah dasar maupun menengah. Kegiatan belajar mempunyai 

banyak tipe. Berdasarkan uraian di bawah ini, coba Anda refleksikan pada diri 

Anda, tipe kegiatan belajar manakah yang Anda pernah kembangkan ?

John Travers menggolongkan kegiatan belajar menjadi belajar gerakan, 

belajar pengetahuan, dan belajar pemecahan masalah. Ada pula yang 

menggolongkan kegiatan belajar menjadi belajar informasi, belajar konsep, 

belajar prinsip, belajar keterampilan dan belajar sikap. Secara ekletis, kategorisasi 

kegiatan belajar yang bermacam-macam tersebut dapat dirangkum menjadi tipe 

kegiatan belajar 

1. Keterampilan

2. Pengetahuan

3. Informasi

4. Konsep

5. Sikap

6. Pemecahan masalah. 

Kegiatan belajar keterampilan berfokus pada pengalaman belajar melalui 

gerak yang dilakukan peserta didik. Kegiatan belajar ini merupakan paduan 

gerak, stimulus, dan respon yang tergabung dalam situasi belajar. Ketiga unsur 

ini menumbuhkan pola gerak yang terkoordinasi pada diri peserta didik. 

Kegiatan belajar keterampilan terjadi jika peserta didik menerima stimulus 

kemudian merespons dengan menggunakan gerak. 

Kegiatan belajar pengetahuan merupakan dasar bagi semua kegiatan 

belajar. Kegiatan belajar pengetahuan termasuk ranah kognitif. Ranah ini 

mencakup pemahaman terhadap suatu pengetahuan, perkembangan 

kemampuan, dan keterampilan berpikir. 
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Kegiatan belajar informasi adalah kegiatan peserta didik memahami 

simbol, seperti kata, istilah, pengertian, dan peraturan. Kegiatan belajar 

informasi wujudnya berupa hafalan. Peserta didik mengenali, mengulang, dan 

mengingat fakta atau pengetahuan yang dipelajari. Belajar informasi yang 

terbaik ialah dengan memformulasikan informasi ke dalam rangkaian bermakna 

bagi peserta didik dalam kehidupannya. 

Kegiatan belajar konsep adalah belajar mengembangkan inferensi logika 

atau membuat generalisasi dari fakta ke konsep. Konsep merupakan kata kunci. 

Tidak semua kata disebut kata kunci, jika kata itu tidak memiliki sifat umum dan 

abstrak. Konsep adalah ide atau pengertian umum yang disusun dengan kata, 

simbol, dan tanda. Konsep merupakan satu ide yang mengkombinasikan 

beberapa unsur sumber-sumber berbeda ke dalam satu gagasan tunggal. Konsep 

dapat diartikan sebagai suatu jaringan hubungan dalam obyek, kejadian, dll 

yang mempunyai ciri-ciri tetap dan dapat diobservasi. Konsep atau kata kunci 

adalah variabel yang mempunyai variasi nilai. Konsep mengandung hal-hal 

yang umum dari sejumah obyek maupun peristiwa.  

Dengan belajar konsep, peserta didik dapat memahami dan membedakan 

benda-benda, peristiwa atau kejadian yang ada dalam lingkungan sekitar. 

Melalui kegiatan belajar konsep ada beberapa keuntungan yaitu (1) mengurangi 

beban berat memori karena kemampuan manusia dalam mengategorisasikan 

berbagai stimulus terbatas ; (2) merupakan unsur-unsur pembangun berpikir ; 

(3) merupakan dasar proses mental yang lebih tinggi ; (4) diperlukan untuk 

memecahkan masalah. 

Kegiatan belajar sikap atau yang dikenal dengan kegiatan belajar afektif. 

Kegiatan belajar ini lebih tepat menggunakan istilah pendidikan daripada 

pembelajaran maupun pengajaran. Sikap diartikan sebagai pola tindakan peserta 

didik dalam merespon stimulus tertentu. Sikap merupakan kecenderungan atau 

predisposisi perasaan dan perbuatan yang konsisten pada diri seseorang. Sikap 

berhubungan dengan minat, nilai, penghargaan, pendapat, dan prasangka. 
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Dalam kegiatan belajar sikap, upaya guru adalah membantu peserta didik 

memiliki dan mengembangkan perubahan sikap. 

Kegiatan belajar memecahkan masalah merupakan tipe kegiatan belajar 

dalam usaha mengembangkan kemampuan berpikir. Berpikir adalah aktivitas 

kognitif tingkat tinggi. Berpikir melibatkan asimilasi dan akomodasi berbagai 

pengetahuan dan struktur kognitif  atau skema kognitif yang dimiliki peserta 

didik untuk memecahkan persoalan. Dalam kegiatan belajar pemecahan masalah 

peserta didik terlibat dalam berbagai tugas, penentuan tujuan yang ingin dicapai 

dan kegiatan untuk melaksanakan tugas.

Gagne mentipifikasikan kegiatan belajar menjadi delapan yaitu

a. Signal learning atau kegiatan belajar mengenal tanda. Tipe kegiatan belajar ini 

menekankan belajar sebagai usaha merespon tanda-tanda yang dimanipulasi 

dalam situasi pembelajaran. 

b. Stimulus-response learning atau kegiatan belajar tindak balas. Tipe ini 

berhubungan dengan perilaku peserta didik yang secara sadar melakukan 

respon tepat terhadap stimulus yang dimanipulasi dalam situasi 

pembelajaran.

c. Chaining learning atau kegiatan belajar melalui rangkaian. Tipe ini berkaitan 

dengan kegiatan peserta didik menyusun hubungan antara dua stimulus atau 

lebih dengan berbagai respon yang berkaitan dengan stimulus tersebut.

d. Verbal association atau kegiatan belajar melalui asosiasi lisan. Tipe ini 

berkaitan dengan upaya peserta didik menghubungkan respon dengan 

stimulus yang disampaikan secara lisan. 

e. Multiple discrimination learning atau kegiatan belajar dengan perbedaan 

berganda. Tipe ini berhubungan dengan kegiatan peserta didik membuat 

berbagai perbedaan respon yang digunakan terhadap stimulus yang 

beragam, namun berbagai respon dan stimulus itu saling berhubungan 

antara satu dengan yang lainnya. 
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f. Concept learning atau kegiatan belajar konsep. Tipe ini berkaitan dengan 

berbagai respon dalam waktu yang bersamaan terhadap sejumlah stimulus 

berupa konsep-konsep yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

g. Principle learning atau kegiatan belajar prinsip-prinsip. Tipe ini digunakan 

peserta didik menghubungkan beberapa prinsip yang digunakan dalam 

merespon stimulus.

h. Problem solving learning atau kegiatan belajar pemecahan masalah. Tipe ini 

berhubungan dengan kegiatan peserta didik menghadapi persoalan dan 

memecahkannya sehingga pada akhirnya peserta didik memiliki kecakapan 

dan keterampilan baru dalam pemecahan masalah. 

F. Pembelajaran dan Pengajaran 

Istilah pembelajaran dan pengajaran tentu sering Anda dengar. 

Pembelajaran merupakan terjemahan dari learning dan pengajaran terjemahan 

dari teaching. Perbedaan di antara keduanya tidak saja pada arti leksikal namun 

juga pada implementasi kegiatan belajar mengajar. Tahukah Anda, apa 

perbedaan di antara keduanya ?

Berdasarkan arti kamus, pengajaran adalah proses, perbuatan, cara 

mengajarkan. Pengajaran adalah proses penyampaian. Arti demikian melahirkan 

konstruksi belajar mengajar berpusat pada guru. Perbuatan atau cara 

mengajarkan diterjemahkan sebagai kegiatan guru mengajari peserta didik ; 

guru menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik dan peserta didik 

sebagai pihak penerima. Pengajaran seperti ini merupakan proses instruktif. 

Guru bertindak sebagai ”panglima”,  guru dianggap paling dominan, dan guru 

dipandang sebagai orang yang paling mengetahui. Pengajaran adalah  interaksi 

imperatif. Pengajaran merupakan transplantasi pengetahuan.  

Konstruksi pengajaran banyak menuai kritik. Pengajaran dipandang 

hanya  melahirkan individu-individu berjiwa nekrofili. Implikasi lebih jauh 

adalah pada saatnya nanti, peserta didik akan benar-benar menjadikan diri 
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mereka sebagai duplikasi guru mereka dulu. Paulo Freire menganalogkan 

pengajaran sebagai pendidikan gaya bank atau banking concept of education. 

Dalam proses ini guru diandaikan sebagai investor, pengetahuan guru adalah 

sumber investasi, dan peserta didik adalah rekening yang berisi catatan-catatan 

investasi yang dilakukan guru. Secara sederhana, Paulo Fraire menyusun 

antagonisme pendidikan gaya bank sebagai berikut:

a. Guru mengajar, peserta didik belajar

b. Guru tahu segalanya, peserta didik tidak tahu apa-apa

c. Guru berpikir, peserta didik dipikirkan

d. Guru bicara, peserta didik mendengarkan

e. Guru mengatur, peserta didik diatur

f. Guru memilih dan memaksakan pilihannya, peserta didik menuruti

g. Guru bertindak, peserta didik membayangkan bagaimana bertindak 

sesuai dengan tindakan gurunya

h. Guru memilih apa yang akan diajarkan, peserta didik menyesuaikan diri

i. Guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang 

profesionalismenya dan mempertentangkannya dengan kebebasan 

peserta didiknya

j. Guru adalah subyek proses belajar, peserta didik obyeknya 

Pembelajaran berdasarkan makna leksikal berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari. Perbedaan essensiil istilah ini dengan pengajaran adalah pada 

tindak ajar. Pada pengajaran guru mengajar, peserta didik belajar, sementara 

pada pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai upaya guru mengorganisir 

lingkungan terjadinya pembelajaran. Guru mengajar dalam perspektif 

pembelajaran adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi peserta didiknya

untuk mempelajarinya. Jadi, subyek pembelajaran adalah peserta didik.  

Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran adalah dialog 

interaktif. Pembelajaran merupakan proses organik dan konstruktif, bukan 

mekanis seperti halnya pengajaran. 
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                                                                                            BAB 2
                                                                                                                         

DUKUNGAN TEORITIS

A. Pengertian Teori
Dalam sebuah pariwara produk shampo yang ditayangkan di station-

station televisi swasta beberapa tahun lalu, Anda tentu pernah menyaksikan dan 

mendengarkan ucapan salah seorang bintang iklan produk tersebut, yaitu 

”Ah...teooori !”. Apa komentar Anda tentang ucapan itu ? Apakah dalam pikiran 

Anda terlintas bahwa teori tidak penting ? Jika Anda tidak sependapat  berarti 

Anda mengatakan bahwa teori memiliki urgensitas. Dapatkah Anda 

menjelaskan apa itu teori dan apa pula urgensitas teori ? 

Perbincangan teori seolah sudah menjadi properti kaum akademisi. Setiap 

tindak akademik atau tindak ilmiah sudah tentu para akademisi harus 

memaparkan pernyataan-pernyataan teoritik dan rasional. Guru sebagai 

akademisi pun harus mampu memberikan eksplanasi teoritik atas tindak ajar 

yang dilakukannya. Guru harus memiliki pijakan rasional dalam setiap tindak 

ajar. Jika guru tidak mempunyai pijakan itu, maka setiap orang akan 

mengatakan bahwa menjadi guru bisa diperankan oleh siapa saja. Jika guru 

tidak memiliki tindakan rasional atas tindak ajar yang dilakukannya maka guru 

melakukan tindak ajar secara common sense.  Guru yang demikian akan merespon 

setiap perubahan sebagai ancaman, bukan tantangan. Perubahan baginya adalah 

musibah.  Jika guru menguasai teori maka apapun perubahan yang terjdi 

misalnya perubahan kurikulum maka guru akan apresiatif. Perubahan itu akan 

ditanggapinya sebagai berkah. Apapun perubahan itu guru akan mampu 

melihat latar pemikiran logis perubahan tesebut. Guru seperti inilah guru yang 

dapat bertindak profesional atas profesinya. Jadi, teori sangat penting bagi 

tindak ajar yang dilaksanakan oleh guru. 
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Teori merupakan perangkat prinsip-prinsip yang terorganisasi mengenai 

persitiwa-peritiwa tertentu dalam lingkungan. Teori diartikan sebagai hubungan 

kausalitas dari proposisi-proposisi. Ibarat bangunan, teori tersusun secara 

kausalitas atas fakta, variabel/ konsep, dan proposisi. 

Fungsi teori dalam konteks belajar adalah (a) memberikan kerangka kerja 

konseptual untuk suatu informasi belajar ; (b) memberi rujukan untuk 

menyusun rancangan pelaksanaan pengajaran ; (c) mendiagnosis masalah-

masalah dalam kegiatan belajar mengajar ; (d) mengkaji kejadian belajar dalam 

diri seseorang ; dan (e) mengkaji faktor eksternal yang memfasilitasi proses 

belajar. Fungsi teori belajar sebagai pisau analisis berbagai fakta dan fenomena 

belajar.

B. Teori Belajar Preskreptif dan Deskriptif

Berdasarkan sifat keilmuan, Bruner mengkategori teori pembelajaran 

menjadi preskriptif dan deskriptif. Teori belajar preskriptif beraksentuasi pada 

bagaimana sebaiknya proses belajar diselenggarakan. Teori belajar deskriptif 

menekankan pada bagaimana proses belajar terjadi dalam diri peserta didik. 

Teori belajar preskriptif lebih banyak bicara the learning , sedangkan teori belajar 

deskriptif menjabarkan the learner. Teori belajar preskriptif bertujuan 

menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Teori belajar deskriptif 

menjelaskan proses belajar. Teori belajar preskriptif adalah goal oriented, 

sedangkan teori belajar deskriptif adalah goal free. Artinya, teori belajar 

preskriptif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori belajar 

deskriptif dimaksudkan memberikan hasil. 

Singkatnya, teori belajar preskriptif berisi seperangkat preskripsi guna 

mengoptimalkan hasil belajar yang diinginkan. Teori belajar deskriptif berisi 

deskripsi mengenai hasil belajar yang muncul sebagai akibat dari digunakannya 

metode tertentu. 
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C. Teori-Teori Belajar

1. Teori Perilaku

Penerapan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan tidak serta merta dapat dilakukan jika peserta didik belum 

memiliki stock of knowledge atau prior knowledge dari  hal yang sedang 

dipelajarinya. Pemberian pengalaman belajar sebagai  previous experience sangat 

dibutuhkan. Teori behavioristik memiliki andil besar terhadap hal tersebut. 

Proposisi-proposisi behavioristik menjadi landasan logik pengorganisasian 

pembelajaran yang beraksentuasi pada terbentuknya prior knowledge. 

Teori perilaku berakar pada pemikiran behaviorisme. Dalam perspektif 

behaviorisme pembelajaran diartikan sebagai proses pembentukan hubungan 

antara rangsangan (stimulus) dan balas (respon). Pembelajaran merupakan 

proses pelaziman (pembiasaan). Hasil pembelajaran yang diharapkan adalah 

perubahan perilaku berupa kebiasaan. 

Teori perilaku sering disebut  stimulus – respon  (S-R) psikologis artinya 

bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan 

penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dalam tingkah laku belajar 

terdapat jalinan erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulinya. Guru 

yang menganut pandangan ini berpandapat bahwa tingkahlaku peserta didik

merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar.

Perilaku dalam pandangan behaviorisme dijelaskan melalui pengalaman 

yang dapat diamati, bukan melalui proses mental. Menurut behaviorisme, 

perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dapat dilihat secara 

langsung. Behaviorisme menekankan arti penting bagaimana peserta didik 

membuat hubungan antara pengalaman dan perilaku. 

Ciri teori perilaku adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil ; 

menekankan peranan lingkungan ; mementingkan pembentukan reaksi atau 

respon, ; menekankan pentingnya latihan ; mementingkan mekanisme hasil 
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belajar ; dan mementingkan peranan kemampuan. Hasil belajar yang diperoleh 

adalah munculnya perilaku yang diinginkan. 

Teori belajar behavioral dibedakan menjadi pengkondisian/pelaziman 

klasik dan pengkondisian/pelaziman operan. Pengkondisian klasik adalah tipe 

pembelajaran di mana suatu organisme belajar mengaitkan atau 

mengasosiasikan stimuli. Pengkondisian operan adalah tipe pembelajaran di 

mana konsekuensi-konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam 

probabilitas perilaku itu akan diulangi. Terpenting bagi pengkondisian klasik 

perwujudan suatu perilaku adalah rangsangannya atau stimulinya. Terpenting 

bagi pengkondisian operan adalah bagaimana peserta didik memberikan tindak 

balas terhadap rangsangan tersebut.

Tokoh-tokoh teori perilaku yang tergolong dalam pengkondisian klasik 

adalah Ivan Petrovich Pavlov, JB Watson, dan Edwin Guthrie. Tokoh-tokoh teori 

perilaku yang termasuk dalam pengkondisian operan adalah Edward Lee 

Thorndike dan  Skinner.

Beberapa pemikiran tokoh-tokoh teori perilaku dijabarkan sebagai 

berikut:

a. Ivan Petrovich Pavlov, JB Watson, dan Edwin Guthrie

Pavlov mengadakan percobaan laboratoris terhadap anjing. Dalam 

percobaan ini anjing diberi stimulus bersarat sehingga terjadi reaksi bersarat 

pada anjing. Contoh situasi percobaan tersebut pada manusia adalah bunyi bel 

di kelas untuk penanda waktu tanpa disadari stimuli itu menyebabkan proses 

penandaan sesuatu terhadap bunyi-bunyian.  Melalui berbagai bunyi bel 

ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami 

dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang 

diinginkan. Sementara individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus dari luar.  

Belajar menurut teori ini adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena 

adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Terpenting dalam belajar 

menurut teori ini adalah adanya latihan dan pengulangan



Kumpulan Metode Pembelajaran

http://history22education.wordpress.com – Blog History Education
23

JB. Watson mengemukakan dua prinsip dasar dalam pelaziman yaitu 

prinsip kekerapan dan kebaruan. Prinsip kekerapan menyatakan bahwa makin 

kerap individu bertindak balas terhadap suatu rangsangan, apabila kelak 

muncul lagi rangsangan itu maka akan lebih besar kemungkinan individu 

memberikan tindak balas yang sama terhadap rangsangan itu. Prinsip kebaruan 

menyatakan bahwa apabila individu membuat tindak balas yang baru terhadap 

rangsangan, maka apablila kelak muncul lagi rangsangan itu besar kemungkinan 

individu itu akan bertindak balas dengan cara yang serupa terhadap rangsangan 

itu. 

Sumbangan teori Guthrie adalah contiguity theory. Konsep ini  mengenai 

pembinaan dan perubahan kebiasaan. Guthrie mengemukakan ada 3 metode 

untuk mengubah kebiasaan (terutama kebiasaan buruk) yaitu metode ambang 

atau the threshold method, metode meletihkan atau the fatigue response method, dan 

metode ambang rangsangan tak serasi atau the incompatible response methode. 

Metode ambang adalah metode mengubah tindak balas dengan 

menurunkan atau meningkatkan rangsangan secara berangsur. Metode 

meletihkan adalah menghilangkan tindak balas yang tidak diinginkan dengan 

menggalakkan invididu mengulangi tindak balas itu sampai akhirnya ia letih. 

Metode rangsangan tak serasi yaitu dengan memasangkan rangsangan yang 

menimbulkan tindak balas yang tidak diinginkan.  

b.  Edward Lee Thorndike 

Menurut Thorndike belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-

asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Teori belajar ini 

disebut teori connectionism. Eksperimen yang dilakukan adalah dengan kucing 

yang dimasukkan pada sangkar tertutup. Pintunya akan dapat dibuka secara 

otomatis bila knop di dalam sangkar disentuh. Percobaan tersebut menghasilkan 

teori Trial dan Error. Ciri-ciri belajar dengan Trial dan Error yaitu : adanya 
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aktivitas, ada berbagai respon terhadap berbagai situasi, ada eliminasi terhadap 

berbagai respon yang salah, dan ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan. 

Sumbangan pemikiran Thorndike mengenai perubahan perilaku sebagai 

hasil belajar adalah hukum-hukum sebagai berikut

1.  Hukum kesiapan atau Law of Readiness

Jika suatu organisme didukung oleh kesiapan yang kuat untuk memperoleh 

stimulus maka pelaksanaan tingkah laku akan menimbulkan kepuasan 

individu  sehingga asosiasi cenderung diperkuat.

2.  Hukum latihan atau Law of Exercise

Semakin sering suatu tingkah laku dilatih atau digunakan maka asosiasi 

tersebut semakin kuat.

3.  Hukum hasil atau Law of Effect

Hubungan antara rangsangan dan perilaku akan makin kukuh apabila 

terdapat kepuasan dan akan makin diperlemah apabila tidak terdapat 

kepuasan. 

c. Skinner

Skinner menganggap reinforcement merupakan faktor penting dalam

belajar. Reinforcement atau peneguhan diartikan sebagai suatu konsekuensi 

perilaku yang memperkuat perilaku tertentu. 

Ada dua macam peneguhan yaitu positif dan negatif. Peneguhan positif 

adalah rangsangan yang makin memperkuat atau mendorong suatu tindak 

balas. Peneguhan negatif ialah peneguhan yang mendorong individu untuk 

menghindari suatu tindak balas tertentu yang tidak memuaskan. 

Implikasi prinsip-prinsip behaviorisme pada kegiatan pembelajaran 

adalah

1. Kegiatan belajar adalah belajar figuratif.

2. Belajar menekankan perolehan informasi dan penambahan informasi.

3. Belajar merupakan proses dialog imperatif, bukan dialog interaktif. 
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4. Belajar bukan proses organik dan konstruktif melainkan proses mekanik.

5. Aktivitas belajar didominasi oleh kegiatan menghafal dan latihan. 

2. Teori Belajar Kognitif

Dalam perspektif teori kognitif, belajar merupakan peristiwa mental, 

bukan peristiwa behavioral meskipun hal-hal yang bersifat behavioral tampak 

lebih nyata hampir dalam setiap peristiwa belajar.  Perilaku individu bukan 

semata-mata respon terhadap yang ada melainkan yang lebih penting karena 

dorongan mental yang diatur oleh otaknya. Belajar adalah proses mental yang 

aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Belajar 

menurut teori kognitif adalah perseptual. Tingkah laku seseorang ditentukan 

oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan 

tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang 

tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Teori kognitif 

menekankan belajar sebagai proses internal. Belajar adalah aktivitas yang 

melibatkan proses berfikir yang sangat kompleks.

Konsep-konsep terpenting dalam teori kognitif selain perkembangan 

kognitif adalah adaptasi intelektual oleh Jean Peaget, discovery learning oleh 

Jerome Bruner, reception learning oleh Ausubel. 

Paul Suparno menggambarkan perkembangan kognitif menurut Jean 

Peaget sebagai berikut:

TAHAP UMUR CIRI POKOK PERKEMBANGAN
SENSORIMOTOR 0-2 Tahun Berdasarkan tindakan langkah demi langkah

PRAOPERASI 2 – 7 Tahun Penggunaan simbol/bahasa 
Tanda

Konsep intuitif

OPERASI KONKRIT 8 – 11 Tahun Pakai aturan jelas/Logis
Reversibel dan kekelan

OPERASI FORMAL 11 Tahun ke atas Hipotesis
Abstrak

Deduktif dan induktif
Logis dan Probabilitas
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Perkembangan kognitif yang digambarkan Peaget merupakan proses 

adaptasi intelektual. Adaptasi ini merupakan proses yang melibatkan skemata, 

asimilasi, akomodasi, dan equilibration. Skemata adalah struktur kognitif berupa 

ide, konsep, gagasan. Asimilasi ialah proses perubahan apa yang dipahami 

sesuai dengan struktur kognitif (skemata) yang ada sekarang. Asimilasi adalah 

proses pengintegrasian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah 

dimiliki oleh individu. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif 

ke dalam situasi baru. Equilibration adalah pengaturan diri secara mekanis 

untuk mengatur keseimbangan proses asimilasi dan akomodasi. 

Konsep perkembangan kognitif juga dikembangkan Jerome Bruner. 

Berangkat dari pemahaman bahwa proses belajar adalah adanya pengaruh 

kebudayaan terhadap tingkah laku individu, maka perkembangan kognitif 

individu terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh caranya melihat 

lingkungan. Tahap itu meliputi enactive, iconic, dan symbolic. 

a. Tahap enaktif yaitu individu melakukan aktivitas-aktivitas dalam 

upayanya memahami lingkungan sekitarnya. Memahami dunia 

sekitarnya dengan pengetahuan motorik.

b. Tahap ikonik yaitu individu memahami objek-objek atau dunianya 

melalui gambar dan visualisasi verbal. Memahami dunia sekitarnya 

dengan bentuk perumpamaan dan perbandingan.

c. Tahap simbolik  yaitu individu telah mampu memiliki ide-ide atau 

gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya 

dalam berbahasa dan logika. Memahami dunia sekitarnya melalui simbol-

simbol bahasa, logika, matematika dsb. 

Singkatnya, perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan mengemukakan 

beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan yang tepat, dapat 

memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. 

Menurut Bruner, perkembangan kognitif individu dapat ditingkatkan 

melalui penyusunan materi pelajaran dan mempresntasikannya sesuai dengan 
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tahap perkembangan individu tersebut. Penyusunan materi pelajaran dan 

penyajiannya dapat dimulai dari materi secara umum, kemudian secara berkala 

kembali mengajarkan materi yang sama dalam cakupan yang lebih rinci. 

Perkembangan kognitif yang digambarkan oleh Bruner merupakan proses 

discovery learning (belajar penemuan), yaitu penemuan konsep. Penemuan 

konsep berbeda dengan pemahaman konsep. Pemahaman konsep yaitu tindakan 

memahami kategori atau konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya. 

Pembentukan konsep adalah tindakan membentuk kategori baru.

Jika Jean Peaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan bahasa seseorang, maka Bruner 

menyatakan perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan 

kognitif. Dalam memahami dunia sekitarnya individu belajar melalui simbol 

bahasa, logika, matematika dsb. Komunikasinya dilakukan dengan 

menggunakan banyak sistem simbol. Semakin matang individu dalam proses 

berpikirnya semakin dominan sistem simbolnya.

Seirama dengan pemikiran Bruner, David Ausubel mengemukakan 

belajar sebagai reception learning. Jika discovery learning menekankan pada 

pembelajaran induktif, maka reception learning merupakan pembelajaran 

deduktif. Salah satu konsep penting dalam reception learning adalah advance 

organizer sebagai kerangka konseptual tentang isi pelajaran yang akan dipelajari 

individu.

Advance organizer adalah statement perkenalan yang menghubungkan 

antara skemata yang sudah dimiliki oleh individu dengan informasi baru yang 

akan dipelajarinya. Fungsi advance organizer adalah memberi bimbingan untuk 

memahami informasi baru. Advance organizer dapat menjadi jembatan antara 

materi pelajaran atau informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki 

individu. 
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Pemberian advance organizer bertujuan (1) memberi arahan bagi individu 

mengetahui apa yang terpenting dari materi yang dipelajarinya ; (2) memberi 

penguatan terhadap pengetahuan yang diperoleh/dipelajari.

Teoritisi lainnnya yang tergolong dalam teori kognitif adalah Albert 

Bandura. Meskipun teori belajar sosial dari Albert Bandura menekankan pada 

perubahan perilaku melalui peniruan, banyak para pakar tidak memasukkan 

teori ini sebagai bagian dari teori belajar behavioristik. Sebab, Albert Bandura 

menekankan pada peran penting proses kognitif dalam pembelajaran sebagai 

proses membuat keputusan yaitu bagaimana membuat keputusan perilaku yang 

ditirunya menjadi perilaku miliknya. Pemikiran Albert Bandura dikenal pula 

dengan teori kognitif sosial. 

Bagi Bandura, walaupun prinsip belajar cukup untuk menjelaskan dan 

meramalkan perubahan tingkah laku, prinsip itu harus memperhatikan dua 

fenomena penting yang diabaikan atau ditolak oleh paradigma behaviorisme. 

Pertama, Bandura berpendapat bahwa manusia dapat berfikir dan mengatur 

tingkah lakunya sendiri, sehingga mereka bukan semata-mata bidak yang 

menjadi obyek pengaruh lingkungan. Sifat kausal bukan dimiliki sendirian oleh 

lingkungan, karena orang dan lingkungan saling mempengaruhi. Kedua, 

Bandura menyatakan, banyak aspek fungsi kepribadian interaksi orang satu 

dengan orang lain. 

Teori belajar sosial dari Bandura, didasarkan pada konsep saling 

menentukan (reciprocal determinism), tanpa penguatan (beyond reinforcement),dan 

pengaturan diri/berfikir (self-regulation/cognition). Determinasi resiprokal adalah 

pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi 

timbal-balik yang terus menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan 

lingkungan. Orang menentukan atau mempengaruhi tingkah lakunya dengan 

mengontrol kekuatan lingkungan, tetapi orang itu juga dikontrol oleh kekuatan 

lingkungan itu. Determinasi resiprokal adalah konsep penting dalam teori 
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belajar sosial Bandura yaitu menjadi pijakan Bandura dalam memahami tingkah 

laku. 

Bandura memandang teori Skinner terlalu bergantung kepada 

reinforsemen. Jika setiap unit respon sosial yang kompleks harus dipilah-pilah 

untuk direinforse satu persatu, bisa jadi orang malah tidak belajar apapun. 

Menurutnya, reinforsemen penting dalam menentukan apakah suatu tingkah 

laku akan terus terjadi atau tidak, tetapi itu bukan satu-satunya pembentuk 

tingkah laku. Orang dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati 

dan kemudian mengulangi apa yang diliihatnya. Belajar melalui observasi tanpa 

ada reinforsemen yang terlibat, berarti tingkah laku ditentukan oleh antisipasi 

konsekuensi.

Teori belajar tradisional sering terhalang oleh ketidaksenangan atau 

ketidakmampuan mereka menjelaskan proses kognitif. Konsep Bandura 

menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, 

mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan 

dukungan kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. 

Kemampuan berfikir simbolik menjadi sarana yang kuat untuk menangani 

lingkungan, misalnya dengan menyimpan pengalaman (dalam ingatan) dalam 

wujud verbal dan gambaran imaginasi untuk kepentingan tingkah laku pada 

masa yang akan datang.  Pengaturan berpikir juga menggambarkan secara 

imaginatif hasil yang diinginkan pada masa yang akan datang dan 

mengembangkan strategi tingkah laku yang membimbing ke arah tujuan 

jangaka panjang. 

Perbedaan antara konsep pelaziman antara Pavlov, Skinner, dan Bandura 

diilustrasikan oleh Alwisol  sebagai berikut
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Gambar  1
Pelaziman menurut Pavlov

 L atau lingkungan menjadi variabel penentu tingkah laku (T)

                                                    

Gambar  2
Pelaziman menurut Skinner

 Pribadi (P) mempengaruhi tingkah laku (T) melalui manipulasi lingkungan (L).

Gambar  3
Pelaziman menurut Bandura

 Pribadi (P), Lingkungan (L), dan Tingkah Laku (T) saling mempengaruhi.

     
3. Teori Konstruktivisme     

Seiring upaya perbaikan kualitas pembelajaran ke arah pembelajaran 

organis, filsafat konstruktivisme kian populer di bidang pendidikan pada 

dekade terakhir ini. Pemikiran filsafat konstruktivisme mengenai hakikat 

pengetahuan memberikan sumbangan terhadap usaha mendekonstruksi 

pembelajaran mekanis. 

Gagasan konstruktivisme mengenai pengetahuan dapat dirangkum 

sebagai berikut 

1. Pengetahuan bukanlah gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi selalu 

merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek.

P

L                                             T

P

L                                             T

P
         

L                                             T
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2. Subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur yang 

perlu untuk pengetahuan.

3. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsep seseorang. Struktur konsep 

membentuk pengetahuan jika konsep itu berlaku dalam berhadapan 

dengan pengalaman-pengalaman seseorang.

Pengetahuan adalah factum (apa yang dibuat) et verum (apa yang 

diketahui) convertuntur (adalah konvertibel satu terhadap lainnya). Pengetahuan 

itu dikonstruksikan (dibangun), bukan dipersepsi secara langsung oleh indera. 

Semua pengetahuan, tidak peduli bagaimana pengetahuan itu didefinisikan, 

terbentuk di dalam otak manusia, dan subjek yang berpikir tidak memiliki 

alternatif selain mengkonstruksikan apa yang diketahuinya berdasarkan 

pengalamannya sendiri. Semua pikiran orang didasarkan pada pengalamannya 

sendiri, sehingga bersifat subjektif. 

Pengetahuan menurut konstruktivisme bersifat subjektif, bukan objektif.

Pengetahuan tidak pernah tunggal. Pengetahuan merupakan realitas plural. 

Pandangan ini berlawanan dengan pandangan realisme yang mengatakan 

bahwa “kebenaran itu ada di luar sana” dan oleh karenanya orang dapat 

mengobservasi realitas secara objektif. Realisme memandang bahwa 

pengetahuan adalah datum (apa yang ada) et verum (apa yang diketahui) 

convertuntur (adalah konvertibel satu terhadap lainnya).

Semua pengetahuan adalah hasil konstruksi dari kegiatan atau tindakan 

seseorang. Pengetahuan ilmiah berevolusi, berubah dari waktu ke waktu. 

Pemikiran ilmiah adalah sementara, tidak statis, dan merupakan proses. 

Pemikiran ilmiah adalah proses konstruksi dan reorganisasi secara terus 

menerus. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang ada di luar, tetapi ada dalam diri 

seseorang yang membentuknya. Setiap pengetahuan mengandaikan suatu 

interaksi dengan pengalaman. Tanpa interaksi dengan objek, seseorang tidak 

dapat mengkonstruksi pengetahuan.
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Berdasarkan pembentukannya atau pengkonstruksiannya, Piaget 

mengkategorisasi pengetahuan menjadi tiga yaitu

1. Pengetahuan fisis

2. Pengetahuan matematis-logis

3. Pengetahuan sosial.

Pengetahuan fisis adalah pengetahuan yang dibentuk dari abstraksi 

langsung terhadap objek yang dipelajari. Pengetahuan matematis-logis adalah 

pengetahuan yang dibentuk dari abstraksi berdasarkan koordinasi, relasi 

maupun penggunaan objek. Pengetahuan ini dibentuk dari perbuatan berpikir 

seseorang terhadap objek yang dipelajari. Pengetahuan yang didapat dapat 

disimbolkan menjadi suatu logika matematika murni. Pengetahuan sosial adalah 

pengetahuan yang dibentuk melalui interaksi seseorang dengan orang lain. 

Menurut Paul Suparno, konstruksi pengetahuan Peaget bersifat 

personal. Asumsi dari Jean Piaget adalah dalam bahasa setiap individu terdapat 

egosentris. Dengan menggunakan bahasanya sendiri individu membentuk 

skema dan mengubah skema. Individu sendiri yang mengkonstruksi 

pengetahuan ketika  berinteraksi dengan pengalaman dan obyek yang dihadapi. 

Konstruktivisme sosial berasal dari Vygotsky. Asumsi Vygotsky adalah 

bahasa merupakan aspek sosial. Menurutnya pembicaraan egosentrik 

merupakan permulaan dari pembentukan inner speech (kemampuan bicara yang 

pokok) yang akan digunakan sebagai alat dalam berpikir. Menurut Vygotsky, 

inner speech berperan dalam pembentukan pengertian spontan. Pengertian 

spontan mempunyai dua segi suatu  pengertian dalam dirinya sendiri dan 

pengertian untuk orang lain. Pengertian yang terakhir ini menjelaskan 

pengertian yang diletakkan dalam pembicaraan untuk dapat berkomunkasi 

dengan orang lain. Dua pengertian itu membentuk ketegangan dialektik sejak 

awal. Individu terus berusaha untuk mengungkapkan pengertian mereka 

dengan simbol yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang lain.



Kumpulan Metode Pembelajaran

http://history22education.wordpress.com – Blog History Education
33

Vygotsky membedakan antara pengertian spontan dan pengertian 

ilmiah. Pengertian spontan adalah pengertian yang didapatkan dari pengalaman 

sehari-hari. Pengertian ini tidak terdefinisikan dan terangkai secara sistematis 

logis. Pengertian ilmiah adalah pengertian yang didapat dari kelas. Pengertian 

ini adalah pengertian formal yang terdefinisikan secara logis dalam suatu sistem 

yang lebih luas. Dalam proses belajar terjadi perkembangan dari pengertian 

spontan ke ilmiah. Menurut Vygotsky pengertian ilmiah tidak datang dalam 

bentuk yang jadi pada seorang anak. Pengertian itu mengalami perkembangan. 

Ini tergantung pada tingkat kemampuan anak untuk menangkap suatu model 

pengertian yang lebih ilmiah. Dalam proses belajar, kedua pengertian tersebut  

saling berelasi dan saling mempengaruhi. Pengertian ilmiah seakan bekerja ke 

bawah, yaitu menekankan logika kepada pikiran anak, sehingga pengertian yang 

spontan diangkat atau dianalisis secara lebih ilmiah. Sementara, pengertian 

spontan seakan bekerja ke atas, yaitu berusaha bertemu dengan pengertian yang 

lebih ilmiah dan membiarkan diri menerima segi logis formal dari pengertian 

ilmiah tersebut. Dengan demikian semakin orang belajar, ia akan semakin 

mengangkat pengertiannya menjadi pengertian ilmiah. Vygotsky menggunakan 

istilah Zo-ped yaitu suatu wilayah tempat bertemu antara pengertian spontan 

anak dengan pengertian sistematis, logis orang dewasa. Wilayah ini berbeda dari 

setiap anak dan ini menunjukkan kemampuan anak dalam menangkap logika 

dari pengertian ilmiah.  

Dikotomi konstruktivisme sosiokulturalisme dan personal seolah ada 

konflik di antara keduanya. Dikotomi itu berpangkal pada persoalan siapa yang 

mengkonstruksi pengetahuan. Apakah belajar sebagai proses pengaturan 

kognitif seseorang secara sendiri atau lebih merupakan proses inkulturasi dalam 

masyarakat. Apakah proses konstruksi pengetahuan terjadi secara pribadi atau 

lebih bersifat sosio kultural ? 

Menurut Paul Suparno kedua perspektif itu sama-sama 

mengimplikasikan pentingnya keaktifan peserta didik dalam belajar. Keduanya 
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menekankan pada tindakan terhadap objek. Hanya saja yang satu lebih 

menekankan pentingnya keaktifan individu dalam melakukan tindakan 

terhadap objek,  sedangkan yang lain lebih menekankan pentingnya lingkungan 

sosial-kultural dalam melakukan tindakan terhadap objek.

Perbandingan antara teori Jean Peaget dan Vygotsky menurut Santrock

sebagai berikut:

TOPIK

KONTEKS 
SOSIOKULTURAL

Sedikit penekanan Penekanan kuat

KONSTRUKTIVISME Konstruktivis kognitif Konstruktivis sosial

TAHAPAN Penekanan perkembangan 
kognitif (sensorimotor, pra-

operasional, Operasional konkrit, 
dan operasional formal)

Kurang menekankan 
perkembangan kognitif

PROSES 
KONSTRUKSI

Skemata, asimilasi, akomodasi, 
equilibirasi

Zo-Ped, bahasa, dialog adalah 
alat dari kultur

PERAN BAHASA Perkembangan kognitif  
menentukan bahasa

Bahasa memainkan peranan 
kuat dalam membentuk 

pemikiran
PERAN 

PENDIDIKAN
Pendidikan memperbaiki 

keterampilan kognitif peserta 
didik

Pendidikan memainkan peran 
sentral, membantu peserta 
didik mempelajari alat-alat 

kultur
IMPLIKASI 

PENGAJARAN
Guru sebagai fasilitator dan 

pembimbing peserta didik untuk 
menemukan pengetahuan

Guru sebagai fasilitator dan 
pembimbing peserta didik 

untuk belajar bersama guru, 
teman, dan para ahli

Sumber:  Santrock, John W, Psikologi Pendidikan.

VYGOTSKY
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Cara mengajar guru sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang 

pembelajaran. Selama ini prinsip-prinsip teori belajar behaviorisme amat 

mendominasi pemahaman guru perihal tersebut.  Cara mengajar guru telah lama 

terpola dalam pemikiran behaviorisme. Mendekonstruksi mindset guru dari cara-

cara mengajar berdasarkan behaviorisme ke cara-cara mengajar berbasis 

konstruktivisme tentu bukan pekerjaan mudah. Analisis komparatif terhadap 

keduanya kiranya dapat membantu upaya pendekonstruksian tersebut. 

Brooks dan Brooks memberikan perbandingan menarik antara kelas 

konstruktivisme dan tradisional sebagai berikut

KONSTRUKTIVISME TRADISIONAL

Kegiatan belajar bersandar pada materi hands-on Kegiatan belajar bersandar pada texbooks
Presentasi materi dimulai dengan keseluruhan 

kemudian pindah ke bagian-bagian
Presentasi materi dimulai dengan bagian-bagian, 

kemudian pindah ke keseluruhan
Menekankan pada ide-ide besar Menekankan pada keterampilan-keterampilan 

dasar
Guru mengikuti pertanyaan peserta didik Guru mengikuti kurikulum yang pasti

Guru menyiapkan lingkungan belajar di mana 
peserta didik  dapat menemukan pengetahuan

Guru mempresentasikan infomasi kepada peserta 
didik

Guru berusaha membuat peserta didik 
mengungkapkan sudut pandang dan pemahaman 

mereka sehingga mereka dapat memahami 
pembelajaran mereka

Guru berusaha membuat peserta didik 
memberikan jawaban yang “benar”

Assesmen diintegrasikan dengan belajar mengajar 
melalui portofolio dan observasi

Assesmen adalah kegiatan tersendiri dan terjadi 
melalui testing

S. Degeng mengkomparasikan antara behaviorisme dan konstruktivisme
sebagai berikut

ASPEK BEHAVIORISME KONSTRUKTIVISME

Sifat Pengetahuan Pengetahuan bersifat obyektif, pasti, 
tetap, terstruktur, rapi

Non obyektif, temporer, selalu 
berubah

Belajar Belajar adalah perolehan pengetahuan Pemaknaan pengetahuan
Mengajar Mengajar adalah memindahkan 

pengetahuan kepada orang yang belajar
Menggali makna

Fungsi Mind Fungsi mind adalah penjiplak struktur 
pengetahuan

Menginterpretasi sehingga muncul 
makna yang unik

Pembelajaran Pembelajar diharapkan memiliki 
pemahaman yang sama dengan pengajar 

terhadap pengetahuan yang dipelajari

Pembelajar bisa memiliki 
pemahaman berbeda terhadap 
pengetahuan yang dipelajari

Pengelolaan 
Pembelajaran

Pembelajar dihadapkan pada aturan-
aturan yang jelas yang ditetapkan lebih 

dulu secara ketat

Pembiasaan (disiplin) sangat  esensial

Pembelajar dihadapkan pada 
lingkungan belajar yang bebas

Kebebasan merupakan �sistem  
yang sangat esensial
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Kegagalan atau ketidakmampuan dalam 
menambah pengetahuan dikategorikan 

sebagai KESALAHAN, HARUS 
DIHUKUM

Keberhasilan atau kemampuan 
dikategorikan sebagai bentuk perilaku 

yang pantas dipuji atau diberi HADIAH

Kegagalan atau keberhasilan, 
kemampuan atau 

ketidakmampuan dilihat sebagai 
interpretasi yang berbeda yang 

perlu     DIHARGAI

Kegagalan dan 
Keberhasilan 
Pembelajaran

Ketaatan kepada aturan dipandang 
sebagai penentu keberhasilan

Kontrol belajar dipegang oleh 
�sistem di luar diri pembelajar

Kebebasan dipandang sebagai 
penentu keberhasilan

Kontrol belajar dipegang oleh 
pembelajar 

Tujuan Pembelajaran Tujuan pembelajaran menekankan 
pada penambahan pengetahuan

Seseorang dikatakan telah belajar apabila 
mampu mengungkapkan kembali apa 

yang telah dipelajari

Tujuan pembelajaran 
menekankan pada penciptaan 
pemahaman, yang menuntut 

aktivitas kreatif-produktif 
dalam konteks nyata

Strategi 
Pembelajaran

Keterampilan terisolasi
Mengikuti urutan kurikulum ketat

Aktivitas belajar mengikuti buku teks
Menekankan pada hasil

Penggunaan pengetahuan 
secara bermakna

Mengikuti pandangan 
pembelajar

Aktivitas belajar dalam 
konteks nyata

Menekankan pada proses
Evaluasi Respon pasif

Menuntut satu jawaban benar
Evaluasi merupakan bagian terpisah  

dari belajar

Penyusunan makna secara 
aktif

Menuntut pemecahan ganda
Evaluasi merupakan bagian 

utuh dari belajar

Konstruktivisme beraksentuasi belajar sebagai proses operatif, bukan 

figuratif. Belajar operatif adalah belajar memperoleh dan menemukan struktur 

pemikiran yang lebih umum yang dapat digunakan pada bermacam-macam 

situasi. Belajar operatif tidak hanya menekankan pada pengetahuan deklaratif 

(pengetahuan tentang “apa”), namun juga pengetahuan struktural (pengetahuan 

tentang “mengapa”) serta pengetahuan prosedural (pengetahuan tentang 

“bagaimana”). Belajar figuratif adalah belajar memperoleh pengetahuan dan 

penambahan pengetahuan. 

Konstruktivisme menekankan pada belajar autentik, bukan artifisial. 

Belajar autentik adalah proses interaksi seseorang dengan obyek yang dipelajari 

secara nyata. Belajar bukan sekadar mempelajari teks-teks (tekstual), terpenting 
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ialah bagaimana menghubungkan teks itu dengan kondisi nyata atau 

kontekstual.

Selain menekankan pada belajar operatif dan autentik, konstruktivisme 

juga memberikan kerangka pemikiran belajar sebagai proses sosial atau belajar 

kolaboratif dan kooperatif. Belajar merupakan hubungan timbal balik dan 

fungsional antara individu dan  individu, antara individu dan kelompok, serta 

kelompok dan kelompok.  Singkatnya, belajar adalah interaksi sosial. Secara 

sosiologis, pembelajaran  konstruktivisme menekankan pentingnya lingkungan 

sosial dalam belajar dengan menyatakan bahwa integrasi kemampuan dalam 

belajar kolaboratif dan kooperatif akan dapat meningkatkan pengubahan secara 

konseptual. Keterlibatan dengan orang lain membuka kesempatan bagi peserta 

didik untuk mengevaluasi dan memperbaiki pemahaman mereka saat mereka 

bertemu dengan pemikiran orang lain dan saat mereka berpartisipasi dalam 

pencarian pemahaman bersama. Proses intersubjektif memberikan mekanisme 

penting untuk perkembangan pemikiran peserta didik. Kata kunci belajar 

kolaboratif dan kooperatif adalah purposeful talk yaitu percakapan yang 

memberikan kesempatan kepada peserta didik menelaah, mengelaborasi, 

mengakses, dan membangun pengetahuannya di dalam konteks sosial. Purpose 

talk merupakan proses intersubjektif yang berperan besar dalam 

pengobjektivikasian pengetahuan secara sosial.  Dengan cara ini, pengalaman 

dalam konteks sosial memberikan mekanisme penting bagi perkembangan 

pemikiran peserta didik.  

Pembelajaran berbasis konstruktivisme merupakan belajar artikulasi. 

Belajar artikulasi adalah proses mengartikulasikan ide, pikiran, dan solusi. 

Belajar tidak hanya mengkonstruksikan makna dan mengembangkan pikiran 

namun juga memperdalam proses-proses pemaknaan tersebut melalui 

pengekspresian ide-ide. 

Implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran dapat digambarkan 

sebagai berikut
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1. Orientasi merupakan fase untuk memberi kesempatan kepada peserta 

didik memperhatian dan mengembangkan motivasi terhadap topik 

materi pembelajaran.

2. Elicitasi merupakan fase untuk membantu peserta didik menggali ide-ide 

yang dimilikinya dengan memberi kesempatan kepada peserta didik

untuk mendiskusikan atau menggambarkan pengetahuan dasar atau ide 

mereka melalui poster, tulisan yang dipresentasikan kepada seluruh 

peserta didik.

3. Restrukturisasi ide dalam hal ini peserta didik melakukan klarifikasi ide

dengan cara mengkontraskan ide-idenya dengan ide orang lain atau 

teman melalui diskusi. Berhadapan dengan ide-ide lain seseorang dapat 

terangsang untuk merekonstruksi gagasannya, kalau tidak cocok. 

RESTRUCTURING OF IDEAS

Clarification and Exchange

Exposure to conflict situation

Construction of new ideas

Evaluation

COMPARISON 
WITH PREVIOUS 

IDEAS

APPLICATION OF IDEAS

REVIEW CHANGE IN 
IDEAS

ORIENTATION

ELICITATION 
OF IDEAS
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Sebaliknya menjadi lebih yakin jika gagasannya cocok. Membangun ide 

baru hal ini terjadi jika dalam diskusi idenya bertentangan dengan ide 

lain atau idenya tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan teman-temannya. Mengevaluasi ide barunya dengan 

eksperimen. Jika dimungkinkan, sebaiknya  gagasan yang baru dibentuk 

itu diuji dengan suatu percobaan atau persoalan yang baru.

4. Aplikasi ide dalam langkah ini ide atau pengetahuan yang telah dibentuk 

peserta didik perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi yang 

dihadapi. Hal ini akan membuat pengetahuan peserta didik lebih lengkap 

bahkan lebih rinci.

5. Review dalam fase ini memungkinkan peserta didik mengaplikasikan 

pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari, merevisi 

gagasannya dengan menambah suatu keterangan atau dengan cara 

mengubahnya menjadi lebih lengkap. Jika hasil review kemudian 

dibandingkan dengan pengetahuan awal yang telah dimiliki maka akan 

memunculkan kembali ide-ide (elicitasi) pada diri peserta didik.

Peran penting guru dalam pengembangan pembelajaran konstruktivisme 

adalah scaffolding dan coaching. Scaffolding adalah memberikan dukungan dan 

bantuan kepada peserta didik yang sedang pada awal belajar kemudian sedikit 

demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan tersebut setelah peserta didik 

mampu memecahkan problem dari tugas yang dihadapi. Dukungan itu dapat 

berupa isyarat-isyarat, peringatan-peringatan, memecahkan problem dalam 

beberapa tahap, memberikan contoh. Coaching adalah proses memotivasi peserta 

didik, menganalisis performanya dan memberikan feedback atau umpan balik 

tentang kinerja mereka. Guru memotivasi peserta didik selama mereka 

menyelesaikan soal-soal secara mandiri atau di dalam kelompok. Salah satu 

bentuk coaching adalah cognitive coaching, yang dirancang untuk membuat 

peserta didik lebih menyadari proses-proses berpikirnya. Cognitive coaching 

membantu peserta didik lebih reflektif tentang belajarnya.  Coaching bentuk 
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tersebut melibatkan tindakan membantu peserta didik memikirkan tentang cara 

yang mereka gunakan untuk mengatasi berbagai masalah. 

Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pengembangan 

pembelajaran konstruktivisme adalah

1. Prior Knowledge/ Previous Experience

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses belajar adalah apa yang 

telah diketahui oleh peserta didik. Konstruksi pengetahuan tidak berangkat 

dari “pikiran  kosong” (blank mind), peserta didik harus memiliki pengetahuan 

tentang apa yang hendak diketahui. Pengetahuan ini disebut pengetahuan 

awal/dasar (prior knowledge). 

2. Conceptual – Change Process

Proses perubahan konseptual (conceptual-change process) merupakan proses 

pemikiran yang terjadi  pada diri peserta didik ketika peta konsep yang 

dimilikinya dihadapkan dengan situasi dunia nyata. Dalam proses ini peserta 

didik melakukan analisis, sintesis, berargumentasi, mengambil keputusan, dan 

menarik kesimpulan sekalipun bersifat tentatif. Konstruksi pengetahuan yang 

dihasilkan bersifat viabilitas artinya konsep yang telah terkonstruksi bisa jadi 

tergeser oleh konsep lain yang lebih dapat diterima. 

Konstruksi pengetahuan membutuhkan kemampuan mengingat dan 

mengungkapkan kembali pengalaman, kemampuan membandingkan, 

kemampuan mengambil keputusan (justifikasi) mengenai persamaan dan 

perbedaan serta kemampuan lebih menyukai yang satu daripada yang lain.
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                                                                                            BAB 3
                                                                                                                         

MODEL PEMBELAJARAN

A. Pengertian Model Pembelajaran

Penggunaan istilah “model” barangkali lebih Anda kenal dalam dunia 

fashion, bukankah begitu ?. Jika Anda memahami istilah “model” dalam konteks 

fashion apa yang Anda bayangkan ?. Tentu, Anda membayangkan beberapa 

peragawati cantik berjalan lenggak-lenggok di catwalk dalam suatu peragaan, 

misal busana, gaya rambut, dll.  Berdasarkan hal yang Anda lihat, apa yang 

Anda ketahui tentang model ? 

Sebenarnya, dalam pembelajaran pun istilah “model” juga banyak 

dipergunakan. Tahukah Anda, apa pengertian model pembelajaran ? 

Mills berpendapat bahwa  “model adalah bentuk reprensentasi akurat 

sebagai  proses aktual yang memungkinkan seseorang atau  sekelompok orang 

mencoba bertindak   berdasarkan model itu”.  Model merupakan interpretasi 

terhadap hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa sistem.

Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil     

penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang

berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada 

tingkat operasional di kelas.  Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai 

pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan 

memberi petunjuk kepada guru di kelas.

Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Menurut Arends, model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di 

dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model 
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pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar

Merujuk pemikiran Joyce, fungsi model adalah “each model guides us as we 

design instruction to help students achieve various objectives”. Melalui model 

pembelajaran guru dapat membantu peserta didik mendapatkan informasi, ide, 

keterampilan, cara berpikir, dan mengeskpresikan ide. Model pembelajaran 

berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para 

guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

B. Model Pembelajaran Langsung

Pembelajaran langsung atau direct instruction dikenal dengan sebutan 

active teaching. Pembelajaran langsung juga dinamakan whole-class teaching. 

Penyebutan itu mengacu pada gaya mengajar di mana guru terlibat aktif dalam 

mengusung isi pelajaran kepada peserta didik dan mengajarkannya secara 

langsung kepada seluruh kelas. 

Teori pendukung pembelajaran langsung adalah teori behaviorisme dan 

teori belajar sosial.  Berdasarkan kedua teori tersebut, pembelajaran langsung 

menekankan belajar sebagai perubahan perilaku. Jika behaviorisme menekankan 

belajar sebagai proses stimulus-respon bersifat mekanis, maka teori belajar sosial 

beraksentuasi pada perubahan perilaku bersifat organis melalui peniruan.

Modelling adalah pendekatan utama dalam pembelajaran langsung. 

Modelling berarti mendemonstrasikan suatu prosedur kepada peserta didik. 

Modelling mengikuti urut-urutan berikut 

1.  Guru mendemonstrasikan perilaku yang hendak dicapai sebagai hasil belajar,

2. Perilaku itu dikaitkan dengan perilaku-perilaku lain yang sudah dimiliki 

peserta didik
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3.  Guru mendemonstrasikan berbagai bagian perilaku tersebut dengan cara 

yang jelas, terstruktur, dan berurutan disertai penjelasan mengenai apa yang 

dikerjakannya setelah setiap langkah selesai dikerjakan

4. Peserta didik perlu mengingat langkah-langkah yang dilihatnya dan 

kemudian menirukannya.

Model-model yang ada di lingkungan senantiasa memberikan rangsangan 

kepada peserta didik yang membuat peserta didik memberikan tindak balas jika

rangsangan tersebut terkait dengan keadaan peserta didik. Ada tiga macam 

model, yaitu

1. Live mode

2. Symbolic model

3. Verbal description model. 

Live model adalah model yang berasal dari kehidupan nyata. Symbolic model 

adalah model yang berasal dari perumpamaan. Verbal description model adalah 

model yang dinyatakan dalam suatu uraian verbal.  Model-model itu mencakup 

behavioral model dan cognitive model. Behavioral model untuk performa yang kasat 

mata dan cognitive model  untuk proses kognitif yang tidak kasat mata. 

Pembelajaran langsung dengan pendekatan modelling membutuhkan 

penguasaan sepenuhnya terhadap apa yang dibelajarkan (dimodelkan) dan 

memerlukan latihan sebelum menyampaikannya di kelas. Guru harus kompeten 

terhadap perilaku yang hendak dimodelkan dalam pembelajaran. Tanpa 

kompetensi itu modelling tidak akan efektif.  

Modelling efektif juga menuntut peserta didik mempunyai atensi dan 

motivasi terhadap perilaku yang dimodelkan. Tanpa hal tersebut proses 

observational lainnya yang dibutuhkan dalam pembelajaran langsung dengan 

modelling tidak akan berjalan optimal. Proses yang dimaksud adalah retensi dan  

reproduksi. 

Atensi adalah peserta didik memperhatikan aspek-aspek kritis dari apa 

yang akan dipelajari. Atensi adalah mengonsentrasikan dan memfokuskan 



Kumpulan Metode Pembelajaran

http://history22education.wordpress.com – Blog History Education
44

sumber daya mental. Salah satu keahlian penting dalam memperhatikan adalah 

seleksi. Atensi bersifat seleksi karena sumber daya otak terbatas. Pada umumnya 

peserta didik memusatkan perhatian pada obyek materi atau perilaku model 

yang lebih menarik. Untuk menarik perhatian peserta didik, guru dapat 

mengekspresikan suara dengan intonasi khas ketika menyajikan pokok materi 

atau bergaya dengan gesture tersendiri ketika memberikan contoh perilaku 

tertentu. 

Retensi adalah peserta didik menyimpan atau mengingat perilaku yang 

dimodelkan. Retensi adalah mempertahankan atau menyimpan informasi terkait 

dengan kerangka waktu Peserta didik lazimnya akan lebih baik dalam 

menyimpan segala informasi yang disampaikan atau perilaku yang dicontohkan 

apabila disertai penyebutan atau penulisan nama, istilah, dan label yang jelas 

serta contoh perbuatan yang akurat.

Reproduksi merupakan upaya merekonstruksi citra mental dari 

informasi. Pengkonstruksian ini terjadi pada elaborasi informasi. Elaborasi 

adalah ekstensivitas pemrosesan informasi dalam penyandian. Reproduksi 

merupakan upaya peserta didik mereproduksi atau melakukan seperti yang 

dimodelkan. Pada tahap ini segala bayangan atau citra mental maupun kode-

kode simbolis yang berisi informasi pengetahuan dan perilaku yang telah 

tersimpan dalam memori peserta didik itu diproduksi kembali. Untuk 

mengidentifikasi tingkat penguasaan para peserta didik, guru dapat menyuruh 

peserta didik membuat atau melakukan kembali hal-hal yang telah mereka 

serap.

Motivasi yaitu dorongan yang berfungsi sebagai penguatan 

bersemayamnya segala informasi dalam memori peserta didik. Guru dianjurkan 

memberi reward berupa pujian, hadiah, atau nilai tertentu kepada peserta didik 

yang menunjukkan kinerja memuaskan. Peserta didik yang belum menunjukkan 

kinerja yang memuaskan perlu diyakinkan akan arti penting penguasaan materi 

atau perilaku yang disajikan bagi kehidupan mereka. Seiring dengan upaya 
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tersebut ada baiknya ditunjukkan pula bukti-bukti kerugian orang yang tidak 

menguasai materi atau perilaku yang telah dimodelkan.

Pembelajaran langsung dirancang untuk penguasaan pengetahuan 

prosedural, pengetahuan deklaratif (pengetahuan faktual) serta berbagai 

keterampilan. Pembelajaran langsung dimaksudkan untuk menuntaskan dua 

hasil belajar yaitu penguasaan pengetahuan yang distrukturkan dengan baik dan 

penguasaan keterampilan. 

Sintak model pembelajaran langsung sebagai berikut

FASE – FASE PERILAKU GURU
Fase 1 : Establishing Set
Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan 
peserta didik

Menjelaskan tujuan pembelajaran, informasi latar 
belakang pelajaran, mempersiapkan peserta didik
untuk belajar

Fase 2 : Demonstrating
Mendemonstrasikan pengetahuan atau 
keterampilan

Mendemonstrasikan keterampilan yang benar, 
menyajikan informasi tahap demi tahap

Fase 3 : Guided Practice
Membimbing pelatihan

Merencanakan dan memberi pelatihan awal

Fase 4 : Feed back
Mengecek pemahaman dan memberikan umpan 
balik

Mengecek apakah peserta didik telah berhasil 
melakukan tugas dengan baik, memberi umpan 
balik

Fase 5 : Extended Practice
Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan 
dan penerapan

Mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan 
lanjutan, dengan perhatian khusus pada 
penerapan kepada situasi lebih kompleks dalam 
kehidupan sehari-hari

Menurut Daniel Muijs dan David Reynold, kelima fase pembelajaran 

langsung dapat dikembangkan sebagai berikut

1. Directing. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran kepada seluruh kelas 

dan memastikan bahwa semua peserta didik mengetahui apa yang harus 

dikerjakan dan menarik perhatian peserta didik pada poin-poin yang 

membutuhkan perhatian khusus. 

2. Instructing. Guru memberi informasi dan menstrukturisasikannya dengan 

baik.

3. Demonstrating. Guru menunjukkan, mendeskripsikan, dan membuat 

model dengan menggunakan sumber serta display visual yang tepat.
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4. Explaining and illustrating. Guru memberikan penjelasan-penjelasan akurat 

dengan tingkat kecepatan yang pas dan merujuk pada metode 

sebelumnya.

5. Questioning and discussing. Guru bertanya dan memastikan seluruh 

peserta didik ikut ambil bagian. Guru mendengarkan dengan seksama 

jawaban peserta didik dan merespon secara konstruktif untuk 

mengembangkan belajar peserta didik. Guru menggunakan pertanyaan-

pertanyaan terbuka dan tertutup. Guru memastikan bahwa peserta didik 

dengan semua kemampuan yang dimilikinya terlibat dan memberikan 

kontribusi di dalam diskusi. Guru memberikan waktu kepada peserta 

didik untuk memikirkan jawabannya sebelum peserta didik menjawab.

6. Consolidating. Guru memaksimalkan kesempatan menguatkan dan 

mengembangkan apa yang sudah diajarkan melalui berbagai macam 

kegiatan di kelas. Guru dapat pula memberi tugas-tugas yang difokuskan 

dengan baik untuk dikerjakan di rumah. Guru meminta peserta didik 

bersama pasangan atau kelompoknya melakukan refleksi atau membahas 

sebuah proses. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik 

memperluas ide-ide dan penalarannya, membandingkannya dan 

kemudian menyempurnakan metode dan cara yang mereka gunakan.

Guru meminta peserta didik memikirkan berbagai macam cara untuk 

mendekati sebuah masalah. Guru meminta mereka menggeneralisasikan 

atau memberi contoh-contoh yang cocok untuk dijadikan pernyataan 

umum.

7. Evaluating pupil’s responses. Guru mengevaluasi presentasi hasil kerja 

peseta didik.

8. Summarizing. Guru merangkum apa yang telah diajarkan dan apa yang 

sudah dipelajari peserta didik selama dan menjelang akhir pelajaran. 

Guru mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahpahaman. Guru 
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mengundang peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaan mereka 

dan menarik poin-point serta ide-ide kunci. 

Pelaksanaan model pembelajaran langsung membutuhkan lingkungan 

belajar dan sistem pengelolaan. Tugas-tugas yang terkait dengan mengelola 

lingkungan belajar selama pelajaran dengan model pembelajaran langsung 

hampir identik dengan yang digunakan guru ketika menerapkan model 

presentasi. Dalam pembelajaran langsung, guru menstrukturisasikan lingkungan 

belajarnya dengan sangat ketat, mempertahankan fokus akademis, dan berharap 

peserta didik menjadi pengamat, pendengar, partisipan yang tekun. Perilaku 

buruk yang dapat terjadi selama pelajaran dengan model pembelajaran langsung 

harus ditangani dengan akurat dan cepat.

Secara ringkas, struktur pemikiran model pembelajaran langsung dapat 

digambarkan seperti di bawah ini

Landasan teori Teori belajar sosial Pemodelan tingkah 
laku

CTL Modeling Albert Bandura

Hasil Belajar 
siswa

Pengetahuan 
prosedural

Pengetahuan 
deklaratif 
sederhana

Mengembangkan 
keterampilan belajar

Strategi-
strategi  
belajar

Sintaks Lima fase utama Lihat tabel 

Lingkungan 
belajar dan 

sistem 
pengelolaan

Perlu perencanaan 
dan pelaksanaan 

dari guru

Berpusat pada 
guru
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Model pembelajaran langsung dapat diterapkan pada matapelajaran 

apapun, namun yang paling tepat untuk matapelajaran yang berorientasi kinerja

atau performance, seperti membaca, menulis, matematika, bahasa, kesenian, 

biologi, fisika, kimia, TIK (teknologi informatikan dan komputer) dan 

pendidikan jasmani. Model pembelajaran langsung juga cocok untuk komponen-

komponen keterampilan dalam matapelajaran yang lebih berorientasi pada 

informasi, seperti sejarah, sosiologi, dan sejenisnya.

C. Model Pembelajaran Kooperatif

Ada beberapa istilah untuk menyebut pembelajaran berbasis sosial yaitu 

pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kolaboratif. Panitz membedakan 

kedua hal tersebut.

Pembelajaran kolaboratif didefinisikan sebagai falsafah mengenai 

tanggungjawab pribadi dan sikap menghormati sesama. Peserta didik 

bertanggungjawab atas belajar mereka sendiri dan berusaha menemukan 

informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihadapkan pada 

mereka. Guru bertindak sebagai fasilitator, memberikan dukungan tetapi tidak 

mengarahkan kelompok ke arah hasil yang sudah disiapkan sebelumnya. 

Bentuk-bentuk assesment oleh sesama peserta didik digunakan untuk melihat 

hasil prosesnya. 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua 

jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru 

atau diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap lebih 

diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-

pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang 

untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud. Guru 

biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas. 

Pandangan dikotomi tersebut di atas dianggap sebagai pernyataan yang 

berlebihan. Sebab, dalam praktiknya antara pembelajaran kolaboratif dan 
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kooperatif merupakan dua hal yang kontinum. Istilah kooperatif digunakan 

dalam tulisan ini karena kata “kooperatif” memiliki makna lebih luas, yaitu 

menggambarkan keseluruhan proses sosial dalam belajar dan mencakup pula 

pengertian kolaboratif. 

Dukungan teori konstruktivisme sosial Vygotsky telah meletakkan arti 

penting model pembelajaran kooperatif. Konstruktivisme sosial Vygotsky 

menekankan bahwa pengetahuan dibangun dan dikonstruksi secara mutual. 

Peserta didik berada dalam konteks sosiohistoris. Keterlibatan dengan orang lain 

membuka kesempatan bagi mereka mengevaluasi dan memperbaiki 

pemahaman. Dengan cara ini, pengalaman dalam konteks sosial memberikan 

mekanisme penting untuk perkembangan pemikiran peserta didik. 

Dari Peaget ke Vygotsky ada pergeseran konseptual dari individual ke 

kooperatif, interaksi sosial, dan aktivitas sosiokultural. Dalam pendekatan 

konstruktivis Peaget, peserta didik mengkonstruksi pengetahuan dengan 

mentransformasikan, mengorganisasikan, dan mereorganisasikan pengetahuan 

dan informasi sebelumnya. Vygotsky menekankan peserta didik mengkonstruksi 

pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Isi pengetahuan 

dipengaruhi oleh kultur di mana peserta didik tinggal. Kultur itu meliputi 

bahasa, keyakinan, keahlian/keterampilan. 

Dukungan teori Vygotsky terhadap model pembelajaran kooperatif

adalah penekanan belajar sebagai proses dialog interaktif. Pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran berbasis sosial. Menurut Anita Lie, model 

pembelajaran ini didasarkan pada falsafat homo homini socius. Berlawanan 

dengan teori Darwin, falsafah ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk 

sosial. Dialog interaktif (interaksi sosial) adalah kunci dari semua kehidupan 

sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. 

Dengan kata lain, kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting artinya 

bagi kelangsungan hidup. Tanpa kerjasama, tidak akan ada individu, keluarga, 
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organisasi, dan kehidupan bersama lainnya. Secara umum tanpa interaksi sosial 

tidak akan ada pengetahuan yang disebut Peaget sebagai pengetahuan sosial. 

Dukungan lain dari teori Vygotsky terhadap model pembelajaran 

kooperatif adalah arti penting belajar kelompok. Di antara para pakar terdapat 

beberapa pendapat tentang pengertian kelompok. Chaplin mendefinisikan 

kelompok sebagai “a collection of individuals who have some characterictic in common 

or who are pursuing a common goal. Two or more persons who interact in any way 

constitute a group. It is not necessary, however, for the members of a group to interact 

directly or in face to face manner”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa kelompok itu 

dapat terdiri dari dua orang saja, tetapi juga dapat terdiri dari banyak orang. 

Chaplin juga mengemukakan bahwa anggota kelompok tidak harus berinteraksi 

secara langsung yaitu face to face.

Seorang ahli dinamika kelompok bernama Shaw memberikan pengertian 

kelompok “as two or more people who interact with and influence one another”.

Menurut Shaw satu ciri yang dipunyai oleh semua kelompok yaitu anggotanya 

saling berinteraksi, saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. 

Kelompok bukanlah semata-mata kumpulan orang-orang. Kumpulan 

disebut kelompok apabila ada interaksi, mempunyai tujuan, berstruktur, 

groupness.. Interaksi adalah saling mempengaruhi individu satu dengan individu 

yang lain. Interaksi dapat berlangsung secara fisik, non-verbal, emosional dsb. 

Tujuan dalam kelompok dapat bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Tujuan intrinsik 

adalah tujuan yang didasarkan pada alasan bahwa dalam kelompok perasaan 

menjadi senang. Tujuan ekstrinsik adalah tujuan yang didasarkan pada alasan 

bahwa untuk mencapai sesuatu tidak dapat dicapai secara sendiri, melainkan 

harus dikerjakan secara bersama-sama. Struktur kelompok menunjukkan bahwa 

dalam kelompok ada peran. Peran dari tiap-tiap anggota kelompok, berkaitan 

dengan posisi individu dalam kelompok. Peran masing-masing anggota 

kelompok akan bergantung pada posisi maupun kemampuan individu masing-
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masing. Setiap anggota kelompok berinteraksi berdasarkan peran-perannya 

sebagaimana norma yang mengatur perilaku anggota kelompok. Groupness 

menunjukkan bahwa kelompok merupakan suatu kesatuan. Kelompok bukanlah 

semata-mata kumpulan orang yang saling berdekatan. Kelompok adalah 

kesatuan yang bulat di antara anggotanya. 

Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekadar belajar dalam 

kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang 

membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. 

Pelaksanaan prosedur model pembelajaran kooperatif dengan benar akan 

memungkinkan guru mengelola kelas lebih efektif. Model pembelajaran 

kooperatif akan dapat menumbuhkan pembelajaran efektif yaitu pembelajaran 

yang bercirikan (1) “memudahkan siswa belajar” sesuatu yang “bermanfaat” 

seperti, fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan 

sesama ; (2)  pengetahuan, nilai, dan keterampilan diakui oleh mereka yang 

berkompenten menilai.

Roger dan David Johnson mengatakan bahwa tidak semua belajar 

kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil yang 

maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran kooperatif harus diterapkan. 

Lima unsur tersebut adalah

1. Positive interdependence (saling ketergantungan positif).

2. Personal responsibility (tanggungjawab perseorangan).

3. Face to face promotive interaction ( interaksi promotif).

4. Interpersonal skill (komunikasi antaranggota).

5. Group processing (pemrosesan kelompok).

Unsur pertama pembelajaran kooperatif adalah saling ketergantungan 

positif. Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada dua 

pertanggungjawaban kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang ditugaskan 

kepada kelompok. Kedua, menjamin semua anggota kelompok secara individu 

mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut. 
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Beberapa cara membangun saling ketergantungan positif yaitu

a. Menumbuhkan perasaan peserta didik bahwa dirinya terintegrasi dalam 

kelompok, pencapaian tujuan terjadi jika semua anggota kelompok 

mencapai tujuan. Peserta didik harus bekerjasama untuk dapat mencapai 

tujuan. Tanpa kebersamaan, tujuan mereka tidak akan tercapai.

b. Mengusahakan agar semua anggota kelompok mendapatkan 

penghargaan  yang sama jika kelompok mereka berhasil mencapai tujuan.

c. Mengatur sedemikian rupa sehingga setiap peserta didik dalam kelompok 

hanya mendapatkan sebagian dari keseluruhan tugas kelompok. Artinya, 

mereka belum dapat menyelesaikan tugas, sebelum mereka menyatukan 

perolehan tugas mereka menjadi satu.

d. Setiap peserta didik ditugasi dengan tugas atau peran yang saling 

mendukung dan saling berhubungan, saling melengkapi, dan saling 

terikat dengan peserta didik lain dalam kelompok.

Unsur kedua pembelajaran kooperatif adalah tanggung jawab individual. 

Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran terhadap 

keberhasilan kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah membentuk 

semua anggota kelomok menjadi pribadi yang kuat. Tanggung jawab 

perseorangan adalah kunci untuk menjamin semua anggota yang diperkuat oleh 

kegiatan belajar bersama. Artinya, setelah mengikuti kelompok belajar bersama, 

anggota kelompok harus dapat menyelesaikan tugas yang sama. Beberapa cara 

menumbuhkan tanggungjawab perseorangan adalah (a) kelompok belajar jangan 

terlalu besar ; (b) melakukan assesmen terhadap setiap siswa ; (c) memberi tugas 

kepada siswa, yang dipilih secara random untuk mempresentasikan hasil 

kelompoknya kepada guru maupun kepada seluruh peserta didik di depan kelas 

; (d) mengamati setiap kelompok dan mencatat frekuensi individu dalam 

membantu kelompok ; (e) menugasi seorang peserta didik untuk berperan 

sebagai pemeriksa di kelompoknya ; (f) menugasi peserta didik mengajar 

temannya. 
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Unsur ketiga pembelajaran kooperatif adalah interaksi promotif. Unsur 

ini penting karena dapat menghasilkan saling ketergantungan positif. 

Ciri-ciri interaksi promotif adalah

a. Saling membantu secara efektif dan efisien.

b. Saling memberi informasi dan sarana yang diperlukan.

c. Memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efisien.

d. Saling mengingatkan.

e. Saling membantu dalam merumuskan dan mengembangkan argumentasi 

serta meningkatkan kemampuan wawasan terhadap masalah yang 

dihadapi.

f. Saling percaya.

g. Saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama. 

Unsur keempat pembelajaran kooperatif adalah keterampilan sosial. 

Untuk mengkoordinasikan kegiatan peserta didik dalam pencapaian tujuan 

peserta didik harus 

a. Saling mengenal dan mempercayai.

b. Mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius.

c. Saling menerima dan saling mendukung.

d. Mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Unsur kelima pembelajaran kooperatif adalah pemrosesan kelompok. 

Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan kelompok dapat 

diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan dari 

anggota kelompok. Siapa di antara anggota kelompok yang sangat membantu 

dan siapa yang tidak membantu. Tujuan pemrosesan kelompok adalah 

meningkatkan efektivitas anggota dalam memberikan kontribusi terhadap 

kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. Ada dua tingkat 

pemrosesan yaitu kelompok kecil dan kelas secara keseluruhan. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil 

belajar berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, dan 
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pengembangan keterampilan sosial. Untuk mencapai hasil belajar itu model 

pembelajaran kooperatif menuntut kerjasama dan interdependensi peserta didik 

dalam struktur tugas, strutur tujuan, dan struktur  reward-nya. Struktur tugas 

berhubungan bagaimana tugas diorganisir. Struktur tujuan dan reward mengacu 

pada derajat kerjasama atau kompetisi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

maupun reward. 

Salah satu aksentuasi model pembelajaran kooperatif adalah interaksi 

kelompok. Interaksi kelompok merupakan interaksi interpersonal (interaksi 

antaranggota). Interaksi kelompok dalam pembelajaran  kooperatif bertujuan 

mengembangkan intelegensi interpersonal.  Intelegensi ini berupa kemampuan 

untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, 

temperamen orang lain. Kepekaan akan ekspresi wajah, suara, isyarat dari orang 

lain juga termasuk dalam intelegensi ini. Secara umum intelegensi interpersonal 

berkaitan dengan kemampuan seseorang menjalin relasi dan komunikasi dengan 

berbagai orang. Interaksi kelompok dalam interaksi pembelajaran kooperatif

dengan kata lain bertujuan mengembangkan keterampilan sosial (social skill). 

Beberapa komponen keterampilan sosial adalah kecakapan berkomunikasi, 

kecakapan bekerja kooperatif dan kolaboratif, serta solidaritas. 

Orang yang kuat dalam intelegensi interpersonal biasanya sangat mudah 

bekerjasama dengan orang lain, mudah berkomunikasi dengan orang lain. 

Hubungan dengan orang lain bagi mereka menyenangkan dan sepertinya keluar 

begitu saja secara otomatis. Mereka dengan mudah mengenali dan membedakan 

perasaan serta apa yang dialami teman dan orang lain. Komunikasi baik verbal 

maupun nonverbal dengan orang lain relatif mudah. Kebanyakan mereka sangat 

peka terhadap teman, terhadap penderitaan orang lain, dan mudah berempati. 

Peserta didik yang mempunyai intelegensi interpersonal tinggi mudah bergaul 

dan berteman. Misal, ia sebagai orang baru dalam suatu kelas atau sekolah, ia 

dengan cepat dapat masuk ke dalam kelompok. Ia mudah berkomunikasi dan 

mengumpulkan teman lain. Apabila dilepas seorang diri, ia akan dengan cepat 
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mencari teman. Dalam konteks belajar, ia lebih suka belajar bersama orang lain, 

lebih suka mengadakan studi kelompok. Peserta didik ini kadang mudah 

berempati dengan teman yang sakit atau sedang punya masalah dan kadang 

mudah untuk ikut membantu. Dalam suatu kelas, apabila guru memberikan 

pekerjaan atau tugas secara bebas, peserta didik yang mempunyai intelegensi 

interpersonal akan dengan cepat berdiri dan mencari teman yang mau diajak 

kerjasama. 

Interaksi kelompok memiliki berbagai ciri. Reardon mengemukakan 

komunikasi antarpribadi mempunyai enam ciri yaitu (1) dilaksanakan atas 

dorongan berbagai faktor ; (2) mengakibatkan dampak yang disengaja dan yang

tidak disengaja ; (3) kerap kali berbalas-balasan ; (4) mengisyaratkan hubungan 

antarpribadi antara paling sedikit dua orang ; (5) berlangsung dalam suasana 

bebas, bervariasi, dan berpengaruh ; (6) menggunakan pelbagai lambang yang 

bermakna. 

De Vito mengemukakan bahwa komunikasi antarpribadi mengandung 

lima ciri sebagai berikut (1) keterbukaan atau openness ; (2) empati ; (3) dukungan 

; (4) perasaan positif ; (5) kesamaan. 

Evert Rogers menyebutkan beberapa ciri komunikasi antarpribadi yaitu 

(1) arus pesan cenderung dua arah ; (2) konteks komunikasi adalah tatap muka ; 

(3) tingkat umpan balik yang tinggi ; (4) kemampuan untuk mengatasi tingkat 

selektivitas sangat tinggi ; (5) efek yang terjadi antara lain perubahan sikap.

Model pembelajaran kooperatif belum dilakukan secara optimal. Ada 

kekhawatiran bahwa pembelajaran kooperatif hanya akan mengakibatkan 

kekacauan di kelas dan peserta didik tidak belajar jika mereka ditempatkan 

dalam kelompok. Selain itu, banyak orang mempunyai kesan negatif mengenai 

kegiatan kerjasama atau belajar dalam kelompok. Banyak peserta didik juga 

tidak senang disuruh bekerjasama dengan yang lain. Peserta didik yang tekun 

merasa harus bekerja melebihi peserta didik yang lain dalam kelompok mereka, 

sementara peserta didik yang kurang mampu merasa rendah diri ditempatkan 
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dalam satu kelompok dengan peserta didik yang lebih pandai. Peserta didik 

yang pandai merasa temannya yang kurang pandai hanya menumpang saja 

pada hasil jerih payah mereka. Kesan negatif lainnya adalah ada perasaan was-

was pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik atau keunikan pribadi 

mereka karena harus menyesuaikan diri dengan kelompok. 

Sebenarnya, pembagian kerja yang kurang adil tidak perlu terjadi dalam 

kerja kelompok jika guru benar-benar menerapkan prosedur model 

pembelajaran kooperatif. Banyak guru hanya membagi peserta didik dalam 

kelompok kemudian memberi tugas untuk menyelesaikan sesuatu tanpa 

pedoman mengenai hal yang dikerjakan. Akhirnya, peserta didik merasa 

ditelantarkan. Karena mereka belum berpengalaman, mereka merasa bingung 

dan tidak tahu bagaimana harus bekerjasama menyelesaikan tugas tersebut. 

Akibatnya kelas gaduh. Supaya hal ini tidak terjadi, Anda sebagai guru wajib 

memahami sintak model pembelajaran kooperatif.

Sintak model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 (enam) fase. 

FASE – FASE PERILAKU GURU
Fase 1 :  Present goals and set
Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan 
peserta didik

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
mempersiapkan peserta didik siap belajar

Fase 2 : Present information
Menyajikan informasi

Mempresentasikankan informasi kepada peserta 
didik secara verbal

Fase 3 : Organize students into learning teams
Mengorganisir peserta didik ke dalam tim-tim 
belajar

Memberikan penjelasan kepada peserta didik 
tentang tatacara pembentukan tim belajar dan 
membantu kelompok melakukan transisi yang 
efisien

Fase 4 : Assist team work and study
Membantu kerja tim dan belajar

Membantu tim-tim belajar selama peserta didik 
mengerjakan tugasnya

Fase 5 : Test on the materials
Mengevaluasi

Menguji pengetahuan peserta didik mengenai 
berbagai materi pembelajaran atau kelompok-
kelompok mempresentasikan hasil kerjanya

Fase 6 : Provide recognition
Memberikan pengakuan atau penghargaan

Mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan 
prestasi individu maupun kelompok

Fase pertama,  guru mengklarifikasi maksud pembelajaran kooperatif.  

Hal ini penting untuk dilakukan karena pesera didik harus memahami dengan 

jelas prosedur dan aturan dalam pembelajaran. Fase kedua, guru menyampaikan 

informasi, sebab informasi ini merupakan isi akademik. Fase ketiga, kekacauan 
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bisa terjadi pada fase ini, oleh sebab itu transisi pembelajaran dari dan ke 

kelompok-kelompok belajar harus diorkestrasi dengan cermat.  Sejumlah elemen 

perlu dipertimbangkan dalam menstrukturisasikan tugasnya. Guru harus 

menjelaskan bahwa peserta didik harus saling bekerjasama di dalam kelompok.  

Penyelesaian tugas kelompok harus merupakan tujuan kelompok. Tiap anggota 

kelompok memiliki akuntabilitas individual untuk mendukung tercapainya 

tujuan kelompok. Pada fase ketiga ini terpenting jangan sampai ada free-rider 

atau anggota yang hanya menggantungkan tugas kelompok kepada individu 

lainnya.  Fase keempat, guru perlu mendampingi tim-tim belajar, mengingatkan 

tentang tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik dan waktu yang dialokasikan. 

Pada fase ini bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, pengarahan, 

atau meminta beberapa peserta didik mengulangi hal yang sudah 

ditunjukkannya. Fase kelima guru melakukan evaluasi dengan menggunakan 

strategi evaluasi yang konsisten dengan tujuan pembelajaran. Fase keenam guru 

mempersiapkan struktur reward yang akan diberikan kepada peserta didik. 

Variasi struktur reward bersifat individualistis, kompetitif, dan kooperatif. 

Struktur reward individualistis terjadi apabila sebuah reward dapat dicapai tanpa 

tergantung pada apa yang dilakukan orang lain. Struktur reward kompetitif 

adalah jika peserta didik diakui usaha individualnya berdasarkan perbandingan 

dengan orang lain. Struktur reward kooperatif diberikan kepada tim meskipun 

anggota tim-timnya saling bersaing. 

Lingkungan belajar dan sistem pengelolaan pembelajaraan kooperatif 

harus 

1. Memberikan kesempatan terjadinya belajar berdemokrasi. 

2. Meningkatkan penghargaan peserta didik pada pembelajaran akademik 

dan mengubah norma-norma yang terkait dengan prestasi. 

3. Mempersiapkan peserta didik belajar mengenai kolaborasi dan berbagai 

keterampilan sosial melalui peran aktif peserta didik dalam kelompok-

kelompok kecil. 
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4. Memberi peluang terjadinya proses partisipasi aktif peserta didik dalam  

belajar dan terjadinya dialog interaktif.

5. Menciptakan iklim sosio emosional yang positif

6. Memfasilitasi terjadinya learning to live together

7. Menumbuhkan produktivitas dalam kelompok

8. Mengubah peran guru dari center stage performance menjadi koreografer

kegiatan kelompok

9. Menumbuhkan kesadaran pada peserta didik arti penting aspek sosial 

dalam individunya. Secara sosiologis pembelajaran kooperatif dapat 

menumbuhkan kesadaran altruisme dalam diri peserta didik. Kehidupan 

sosial adalah sisi penting dari kehidupan individual. 

Secara ringkas, struktur pemikiran model pembelajaran kooperatif 

digambarkan seperti di bawah ini

Landasan teori Teori belajar 
Konstruktivis

Hakikat 
sosiokultural

CTL
Learning 

community
Vygotsky

Hasil Belajar 
siswa

Hasil belajar 
akademik

Keterampilan 
sosial Keterampilan 

kooperatif

Sintaks Enam fase utama Lihat tabel 

Lingkungan belajar 
dan sistem 

pengelolaan

Proses demokrasi 
dan peran siswa 

aktif

Berpusat pada guru

Konsep-
konsep sulit

Siswa belajar dlm klmp 
kecil
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D. Model Pembelajaran Berbasis Masalah

Model pembelajaran berbasis masalah dikembangkan berdasarkan 

konsep-konsep yang dicetuskan oleh Jerome Bruner.  Konsep tersebut adalah 

belajar penemuan atau discovery learning. Mengenai discovery learning, Johnson 

membedakannya dengan inquiry learning. Dalam discovery learning, ada 

pengalaman yang disebut “..Ahaa experience” yang dapat diartikan seperti, ..Nah, 

ini dia”. Sebaliknya, inquiry tidak selalu sampai pada proses tersebut. Hal ini 

karena proses akhir discovery learning adalah penemuan, sedangkan inquiry 

learning proses akhir terletak pada kepuasan kegiatan meneliti. 

Walaupun ada pendapat yang membedakan antara discovery learning dan 

inquiry learning,  namun keduanya memiliki persamaan. Discovery learning dan 

inquiry learning merupakan pembelajaran beraksentuasi pada masalah–masalah 

kontekstual. Keduanya merupakan pembelajaran yang menekankan aktivitas 

penyelidikan. 

Proses belajar penemuan meliputi  proses  informasi, transformasi, dan 

evaluasi. Proses informasi, pada tahap ini peserta didik memperoleh informasi

mengenai materi yang sedang dipelajari. Pada tahap ini peserta didik melakukan 

penyandian atau encoding atas informasi yang diterimanya. Berbagai respon 

diberikan peserta didik atas informasi yang diperolehnya. Ada yang 

menganggap informasi yang diterimanya sebagai sesuatu yang baru. Ada pula 

yang menyikapi informasi yang diperolehnya lebih mendalam dan luas dari 

pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Tahap transformasi, pada tahap ini 

peserta didik melakukan identifikasi, analisis, mengubah, mentransformasikan 

informasi yang telah diperolehnya menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual 

supaya kelak pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. 

Dalam tahap ini peserta didik mengembangkan inferensi logikanya. Tahap ini 

dirasakan sesuatu yang sulit dalam belajar penemuan. Dalam keadaan seperti itu 

guru diharapkan kompeten dalam mentransfer strategi kognitif yang tepat. 

Tahap evaluasi, pada tahap ini peserta didik menilai sendiri informasi yang telah 
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ditransformasikan itu dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala atau 

memecahkan masalah yang dihadapi. 

Berdasarkan belajar penemuan peserta didik didorong belajar aktif 

dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Peserta didik didorong 

menghubungkan pengalaman yang telah dimiliki dengan pengalaman baru yang 

dihadapi sehingga peserta didik menemukan prinsip-prinsip baru. Peserta didik 

dimotivasi menyelesaiakan pekerjaannya sampai mereka menemukan jawaban-

jawaban atas problem yang dihadapi mereka. Peserta didik berusaha belajar 

mandiri dalam memecahkan problem dengan mengembangkan kemampuan 

menganalisis dan mengelola informasi. Pembelajaran berbasis masalah 

membantu peserta didik memahami struktur atau ide-ide kunci suatu disiplin.

Belajar penemuan menekankan pada berpikir tingkat tinggi. Belajar ini 

memfasilitasi peserta didik mengembangkan dialektika berpikir melalui induksi 

logika yaitu berpikir dari fakta ke konsep. Peserta didik diharapkan tidak hanya 

mampu mendeskripsikan secara faktual apa yang dipelajari, namun peserta 

didik juga diharapkan mampu mendeskripsikan secara analitis atau konseptual. 

Belajar konsep merupakan entitas penting dalam belajar penemuan. 

Entitas lainnya dalam belajar penemuan adalah kausalitas dan 

generalisasi.  Kausalitas menunjuk pada eksplanasi sebab akibat dua unsur yaitu

eksplanan (menjelaskan) dan explanandum (dijelaskan). Dalam eksplanan 

terdapat generalisasi. Generalisasi berarti menarik kesimpulan dari hal-hal yang 

khusus kepada yang umum.  

Dukungan teoritis Jerome Bruner pada pengembangan model 

pembelajaran berbasis masalah memberikan arti penting belajar konsep dan 

belajar menggeneralisasi. Pembelajaran ini berorientasi pada kecakapan peserta 

didik memproses informasi. Pemrosesan informasi mengacu pada cara-cara 

orang menangani stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, melihat 

masalah, mengembangkan konsep dan memecahkan masalah dan menggunakan 

lambang-lambang verbal dan non-verbal. Model pembelajaran berbasis masalah 
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menekankan konsep-konsep dan informasi yang dijabarkan dari disiplin-disiplin 

akademik. 

Pembelajaran berbasis masalah melibatkan presentasi situasi-situasi 

autentik dan bermakna yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi oleh 

peserta didik.  Fitur-fitur pembelajaran berbasis masalah menurut Arends 

sebagai berikut

1. Permasalahan autentik. Pembelajaran berbasis masalah 

mengorganisasikan masalah nyata yang penting secara sosial dan 

bermakna bagi peserta didik. Peserta didik menghadapi berbagai situasi 

kehidupan nyata yang tidak dapat diberi jawaban-jawaban sederhana.

2. Fokus interdisipliner. Pemecahan masalah menggunakan pendekatan 

interdisipliner. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik belajar berpikir 

struktural dan belajar menggunakan berbagai perspektif keilmuan.

3. Investigasi autentik. Peserta didik diharuskan melakukan investigasi 

autentik yaitu berusaha menemukan solusi riil. Peserta didik diharuskan 

menganalisis dan menetapkan masalahnya, mengembangkan hipotesis 

dan membuat prediksi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, 

melaksanakan eksperimen, membuat inferensi, dan menarik kesimpulan. 

Metode penelitian yang digunakan bergantung pada sifat masalah 

penelitian.

4. Produk. Pembelajaran berbasis masalah menuntut peserta didik 

mengkonstruksikan produk sebagai hasil investigasi. Produk bisa berupa 

paper yang dideskripsikan dan didemonstrasikan kepada orang lain.

5. Kolaborasi. Kolaborasi peserta didik dalam pembelajaran berbasis 

masalah mendorong penyelidikan dan dialog bersama untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial. 

Hasil belajar dari pembelajaran berbasis masalah adalah peserta didik 

memiliki keterampilan penyelidikan. Peserta didik mempunyai keterampilan 

mengatasi masalah. Peserta didik mempunyai  kemampuan mempelajari peran 
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orang dewasa. Peserta didik dapat menjadi pembelajar yang mandiri dan 

indipenden.

Hal yang tidak kalah essensiil sebagai hasil dari pembelajaran berbasis 

masalah adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Menurut Resnick ciri-ciri 

berpikir tingkat tinggi adalah

1. Bersifat non algoritmik, artinya jalur tindakan tidak sepenuhnya ditetapkan 

sebelumnya.

2. Bersifat kompleks, artinya mampu berpikir dalam berbagai perspektif atau 

mampu menggunakan sudut pandang.

3. Banyak solusi, artinya mampu mengemukakan dan menggunakan berbagai 

solusi dengan mempertimbangkan keuntungan dan kelemahan masing-

masing. 

4. Melibatkan interpretasi.

5. Melitbatkan banyak kriteria, artinya mampu menggunakan berbagai 

kriteria.

6. Melibatkan ketidakpastian, artinya tidak semua yang berhubungan dengan 

tugas yang ditangani telah diketahui.

7. Melibatkan pengaturan diri proses-proses berpikir.

8. Menentukan makna, menemukan struktur dalam sesuatu yang tampak 

tidak beraturan. Mampu mengidentifikasi pola pengetahuan. 

9. Membutuhkan banyak usaha.

Pembelajaran berbasis masalah terdiri dari 5 fase dan perilaku. Fase-fase 

dan perilaku tersebut merupakan tindakan berpola. Pola ini diciptakan agar 

hasil pembelajaran dengan pengembangan pembelajaran berbasis masalah dapat 

diwujudkan. 

Sintak pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut.
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FASE – FASE PERILAKU GURU
Fase 1 : 
Memberikan orientasi tentang permasalahannya 
kepada peserta didik

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 
mendeskripsikan berbagai kebutuhan logistik 
penting dan memotivasi peserta didik untuk
terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah

Fase 2 : 
Mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti

Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas-tugas belajar terkait 
dengan permasalahannya

Fase 3 : 
Membantu investigasi mandiri dan kelompok

Guru mendorong peserta didik untuk 
mendapatkan informasi yang tepat, melaksanakan 
eksperimen, dan mencari penjelasan dan solusi

Fase 4 : 
Mengembangkan dan mempresentasikan artefak 
dan exhibit

Guru membantu peserta didik dalam 
merencanakan dan menyiapkan artefak-artefak 
yang tepat, seperti laporan, rekaman video, dan 
model-model serta membantu mereka untuk 
menyampaikannya kepada orang lain

Fase 5 : 
Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi 
masalah

Guru membantu peserta didik melakukan refleksi 
terhadap investigasinya dan proses-proses yang 
mereka gunakan

Pada fase pertama hal-hal yang perlu dielaborasi antara lain

1. Tujuan utama pembelajaran bukan untuk mempelajari sejumlah besar 

informasi baru tetapi untuk menginvestigasi berbagai permasalahan 

penting dan menjadi pembelajar mandiri. 

2. Permasalahan atau pertanyaan yang diinvestigasi tidak memiliki jawaban 

mutlak “benar” dan sebagian besar permasalahan kompleks memiliki 

banyak solusi yang kadang-kadang saling bertentangan. 

3. Selama fase investigasi pelajaran, peserta didik didorong untuk 

melontarkan pertanyaan dan mencari informasi. Guru memberikan

bantuan tetapi peserta didik mestinya berusaha bekerja secara mandiri 

atau dengan teman-temannya. 

4. Selama fase analisis dan penjelasan pelajaran, peserta didik didorong 

untuk mengekspresikan ide-idenya secara bebas dan terbuka. 

Pada fase kedua, guru diharuskan untuk mengembangkan keterampilan 

kolaborasi di antara peserta didik dan membantu mereka untuk menginvestigasi 

masalah secara bersama-sama. Pada tahap ini pula guru diharuskan membantu 

peserta didik merencanakan tugas investigative dan pelaporannya.
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Pada fase ketiga, guru membantu peserta didik menentukan metode 

investigasi. Penentuan tersebut didasarkan pada sifat masalah yang hendak 

dicari jawabnya atau dicari solusinya.

Pada fase keempat, penyelidikan diikuti dengan pembuatan artifak dan 

exhibits. Artefak dapat berupa laporan tertulis, termasuk rekaman proses yang 

memperlihatkan situasi yang bermasalah dan solusi yang diusulkan. Artefak 

dapat berupa model-model yang mencakup representasi fisik dari situasi 

masalah atau solusinya.  Exhibit adalah pendemonstrasian atas produk hasil 

investigasi atau artefak tersebut. 

Pada fase kelima, tugas guru adalah membantu peserta didik 

menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri dan 

keterampilan penyelidikan yang mereka gunakan. Terpenting dalam fase ini 

peserta didik mempunyai keterampilan berpikir sistemik berdasarkan metode 

penelitian yang mereka gunakan.

Lingkungan belajar dan sistem pengelolaan pembelajaran berbasis 

masalah harus ditandai oleh keterbukaan, keterlibatan aktif peserta didik, dan 

atmosfer kebebasan intelektual. Penting pula dalam pengelolaan pembelajaran 

berbasis masalah memperhatikan hal-hal seperti situasi multitugas yang akan 

berimplikasi pada jalannya proses investigasi, tingkat kecepatan yang berbeda 

dalam penyelesaian masalah, pekerjaan peserta didik, dan gerakan dan perilaku 

di luar kelas.

Secara ringkas, struktur pemikiran model pembelajaran berbasis masalah 

digambarkan seperti di bawah ini
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Landasan teori Teori belajar 
konstruktivis

Belajar penemuan

CTL Inquiry Bruner

Hasil Belajar 
siswa

Pemecahan 
masalah (autentik)

Pembelajaran 
otonom

Sintaks Lima fase utama Lihat tabel 

Lingkungan 
belajar dan 

sistem 
pengelolaan

Terbuka, proses 
demokrasi, peran 

aktif siswa

Norma inquiri terbuka
Bebas kemukakan 

pendapat
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                                                                                          BAB 4
                                                                                                                         
PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

A. Hubungan Konstruktivisme dan Kontekstual

Mengapa pembelajaran kontekstual ? Sebagaimana telah diuraikan pada 

Bab sebelumnya pondasi utama pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan adalah konstruktivisme. Bertitiktolok pada proposisi-proposisi 

konstruktivisme berbagai model pembelajaran dikembangkan, yakni model 

pembelajaran langsung, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis 

masalah. Aplikasi model pembelajaran berhubungan erat dengan pendekatan 

pembelajaran. Pendekatan merupakan perspektif mengenai berbagai strategi 

maupun metode pembelajaran untuk mengaplikasikan model-model 

pembelajaran. Pendekatan yang cocok untuk pembelajaran berbasis 

konsruktivisme adalah kontekstual. 

Asumsi penting dari konstruktivisme adalah situated cognition (kognisi 

yang ditempatkan). Konsep ini mengacu pada ide bahwa pemikiran selalu 

ditempatkan atau disituasikan dalam konteks sosial dan fisik, bukan dalam 

pikiran seseorang. Pengetahuan diletakkan dan dihubungkan dengan konteks di 

mana pengetahuan tersebut dikembangkan. Cobern menyatakan 

konstruktivisme bersifat kontekstual. Berdasarkan pemikiran-pemikiran itu 

maka pembelajaran harus diciptakan semirip mungkin dengan situasi “dunia 

nyata.” Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran kontekstual. 

Proses pembelajaran kontekstual beraksentuasi pada pemrosesan 

informasi, individualisasi, dan interaksi sosial. Pemrosesan informasi 

menyatakan bahwa peserta didik mengolah informasi, memonitornya, dan 

menyusun strategi berkaitan dengan informasi tersebut. Inti pemrosesan 

informasi adalah proses memori dan proses berpikir. Individualisasi 
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beraksentuasi pada proses individu membentuk dan menata realitas 

keunikannya. Mengajar dalam hal tersebut adalah upaya membantu individu 

untuk mengembangkan sesuatu yang produktif dengan lingkungannya dan 

memandang dirinya sebagai pribadi yang cakap sehingga mampu memperkaya 

hubungan antar pribadi dan lebih cakap dalam pemrosesan informasi. Interaksi 

sosial menekankan pada hubungan individu dengan orang lain atau masyarakat. 

Interaksi sosial memusatkan pada proses di mana kenyataan ditawarkan secara 

sosial. 

B. Pengertian Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) 

merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pembelajaran 

kontekstual merupakan prosedur pendidikan yang bertujuan membantu peserta 

didik memahami makna bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara 

menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sendiri dalam 

lingkungan sosial dan budaya masyarakat.  

Pembelajaran kontekstual juga dikenal dengan experiental learning, real 

world education, active learning, dan learned centered instruction. Asumsi 

pembelajaran tersebut adalah (a) belajar yang baik adalah jika peserta didik 

terlibat secara pribadi dalam pengalaman belajarnya, (b) pengetahuan harus 

ditemukan peserta didik sendiri agar mereka memiliki arti atau dapat membuat 

distingsi berbagai perilaku yang mereka pelajari, (c) peserta didik harus 

memiliki komitmen terhadap belajar dalam keadaan paling tinggi dan berusaha 

secara aktif untuk mencapainya dalam kerangka kerja tertentu. 

Prinsip pembelajaran kontekstual adalah saling ketergantungan. Prinsip 

saling ketergantungan merumuskan bahwa kehidupan ini merupakan suatu 
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sistem. Lingkungan belajar merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai 

komponen pembelajaran dan komponen tersebut saling mempengaruhi secara 

fungsional.  Berdasarkan prinsip itu dalam belajar memungkinkan peserta didik 

membuat hubungan bermakna. Peserta didik mengidentifikasi hubungan yang 

menghasilkan pemahaman-pemahaman baru. Peserta didik dapat mentargetkan 

pencapaian standar akademik yang tinggi. Berdasarkan prinsip itu pula peserta 

didik harus bekerjasama menemukan persoalan, merancang rencana, dan 

mencari pemecahan masalah. Bekerjasama akan membantu peserta didik 

mencapai keberhasilan, mengingat setiap peserta didik mempunyai kemampuan 

berbeda dan unik. Jika hal tersebut dikolabarasikan dan kooperatif maka akan 

tersusun menjadi sesuatu yang lebih besar daripada sekedar penjumlahan dari 

bagian-bagian itu sendiri.

Prinsip pembelajaran kontekstual selanjutnya adalah diferensiasi. 

Diferensiasi merujuk pada entitas-entitas yang beranekaragam dari realitas 

kehidupan di sekitar peserta didik. Keanekaragaman mendorong berpikir kritis 

peserta didik untuk menemukan hubungan di antara entitas-entitas yang 

beranekaragam itu. Peserta didik dapat memahami makna bahwa perbedaan itu 

rahmat. 

Prinsip pembelajaran kontekstual ketiga adalah pengaturan diri. Prinsip 

ini mendorong pentingnya peserta didik mengeluarkan seluruh potensi yang 

dimilikinya. Ketika peserta didik menghubungkan materi akademik dengan 

konteks keadaan pribadi mereka, peserta didik terlibat dalam kegiatan yang 

mengandung prinsip pengaturan diri. Peserta didik menerima tanggung jawab 

atas keputusan dan perilaku mereka sendiri, memilih alternatif, membuat 

pilihan, mengembangkan rencana, menganalisis informasi dan secara kritis 

menilai bukti. 

Pembelajaran kontekstual memusatkan pada bagaimana peserta didik 

mengerti makna dari apa yang mereka pelajari, apa manfaatnya, dalam status 
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apa mereka, bagaimana mencapainya dan bagaimana mereka 

mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari.  

Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran autentik (real world 

learning, bukan artifisal. Pembelajaran autentik dimaksudkan sebagai 

pembelajaran yang mengutamakan pengalaman nyata, pengetahuan bermakna 

dalam kehidupan,  dekat dengan kehidupan nyata.

Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran aktif. Pembelajaran 

ini berpusat pada keaktifan peserta didik. Belajar merupakan aktivitas

penerapan pengetahuan, bukan menghafal. Peserta didik ”acting”, guru 

mengarahkan.

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mengembangkan 

level kognitif tingkat tinggi. Pembelajaran ini melatih peserta didik untuk 

berfikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu issue, 

dan memecahkan masalah. 

Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang memusatkan  

pada proses dan hasil, sehingga assesmen dan evaluasi memegang peran 

penting untuk mengetahui pencapaian standard akademik dan standard 

performance (kinerja). Berbagai strategi penilaian dipergunakan untuk 

merefleksi proses dan hasil pembelajaran. 

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran distribusi. Dalam 

pembelajaran ini pengetahuan dipandang sebagai pendistribusian dan 

penyebaran individu, orang lain, dan berbagai benda seperti alat-alat fisik serta 

alat-alat simbolis, bukan semata-mata sebagai suatu kekayaan individual. 

Pembelajaran seperti ini memandang bahwa peserta didik merupakan bagian 

terintegrasi dari proses belajar harus berbagi pengetahuan dan tugas-tugas. 

Blanchard, membandingkan pola pembelajaran tradisional dan 

kontekstual sebagai berikut
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PENGAJARAN TRADISIONAL PEMBELAJARAN KONTEKTUAL
Menyandarkan pada hafalan Menyandarkan pada memori spasial
Berfocus pada satu bidang (disiplin) Mengintegrasikan berbagai bidang (disiplin) atau 

multidisiplin
Nilai informasi bergantung pada guru Nilai informasi berdasarkan kebutuhan peserta 

didik
Memberikan informasi kepada peserta didik 
sampai pada saatnya dibutuhkan

Menghubungkan informasi baru dengan 
pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik

Penilaian hanya untuk akademik formal berupa 
ujian

Penilaian autentik melalui penerapan praktis 
pemecahan problem nyata

C. Strategi Pembelajaran Kontekstual

Strategi pembelajaran merupakan kegiatan yang dipilih yang dapat 

memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Strategi berupa urut-urutan kegiatan yang dipilih untuk 

menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan tertentu. Strategi 

pembelajaran mencakup juga pengaturan materi pembelajaran yang akan 

disampaikan kepada peserta didik. 

Berdasarkan Center for Occupational Research and Development (CORD) 

penerapan strategi pembelajaran kontekstual digambarkan sebagai berikut

1. Relating, belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. 

Konteks merupakan kerangka kerja yang dirancang guru untuk

membantu peserta didik agar yang dipelajari bermakna.

2. Experiencing, belajar adalah kegiatan ”mengalami”, peserta didik 

berproses secara aktif dengan hal yang dipelajari dan berupaya 

melakukan eksplorasi terhadap hal yang dikaji, berusaha menemukan 

dan menciptakan hal baru dari apa yang dipelajarinya.

3. Applying, belajar menekankan pada proses mendemonstrasikan 

pengetahuan yang dimiliki dalam konteks dan pemanfaatannya.

4. Cooperating, belajar  merupakan proses kolaboratif dan kooperatif melalui 

belajar berkelompok, komunikasi interpersonal atau hubungan 

intersubjektif.

5. Transferring, belajar menekankan pada terwujudnya kemampuan 

memanfaatkan pengetahuan dalam situasi atau konteks baru. 
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Menurut Zahorik urut-urutan pembelajaran kontekstual adalah activating 

knowledge, acquiring knowledge, understanding knowledge, applying knowledge, dan 

reflecting knowledge. Pembelajaran kontekstual diawali dengan pengaktifan 

pengetahuan yang sudah ada atau telah dimiliki peserta didik. Selanjutnya, 

perolehan pengetahuan baru dengan cara mempelajari secara keseluruhan 

dahulu, kemudian memperhatikan detailnya.  Integrasi pengetahuan baru ke 

dalam pengetahuan yang sudah ada dan penyesuaian pengetahuan awal 

terhadap pengetahuan baru merupakan urutan selanjutnya. Dengan cara 

merumuskan konsep sementara, melakukan sharing, dan perevisian serta 

pengembangan konsep, integrasi dan akomodasi menghasilkan pemahaman 

pengetahuan. Urutan berikutnya adalah mempraktekkan pengetahuan yang 

telah dipahami dalam berbagai konteks dan melakukan refleksi terhadap strategi 

pengembangan selanjutnya terhadap pengetahuan tersebut. 

D. Komponen Pembelajaran Kontekstual

Ada 7 (tujuh) komponen pembelajaran kontekstual yaitu konstruktivisme, 

inkuiri, bertanya (questioning), masyarakat belajar (learning community), 

pemodelan (modelling), refleksi, dan penilaian autentik.

1. Konstruktivisme

Belajar berdasarkan konstruktivisme adalah ”mengkonstruksi” pengetahuan. 

Pengetahuan dibangun melalui proses asimilasi dan akomodasi

(pengintegrasian pengetahuan baru terhadap strutur kognitif yang sudah ada 

dan penyesuaian struktur kognitif dengan informasi baru) maupun 

dialektika berpikir thesa-antithesa-sinthesa. Proses konstruksi pengetahuan 

melibatkan pengembangan logika deduktif-induktif-hipotesis-verivikasi.  

Belajar dalam konteks konstruktivistik berangkat dari kenyataan bahwa 

pengetahuan itu terstruktur. Pengetahuan merupakan jalinan secara 

integratif dan fungsional dari konsep-konsep pendukungnya. Pemahaman 

arti atau makna struktur merupakan tesis penting dari pembelajaran berbasis 
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konstruktivisme. Belajar berbasis konstruktivisme menekankan pemahaman 

pada pola dari pengetahuan. Belajar dalam konstruktivisme menekankan 

pada pertanyaan ”mengapa”. 

2. Inkuiri

Kata kunci pembelajaran kontekstual salah satunya adalah ”penemuan”. 

Belajar penemuan menunjuk pada proses dan hasil belajar. Belajar penemuan 

melibatkan peserta didik dalam keseluruhan proses metode keilmuan sebagai 

langkah-langkah sistemik menemukan pengetahuan baru atau 

memverivikasi pengetahuan lama. Belajar penemuan mengintegrasikan 

aktivitas belajar peserta didik ke dalam metode penelitian sebagai landasan 

operasional melakukan investasi.  Dalam investigasi peserta didik tidak 

hanya belajar memperoleh informasi namun juga pemrosesan informasi. 

Pemrosesan ini tidak hanya melibatkan kepiawaian peserta didik 

berdialektika berpikir fakta ke konsep, konsep ke fakta namun juga 

penerapan teori. Tidak kalah penting sebagai hasil pemrosesan informasi 

adalah kemampuan peserta didik memecahkan masalah dan 

mengkonstruksikannya ke dalam bentuk laporan atau bentuk lainnya sebagai 

bukti tindak produktif  peserta didik dari belajar penemuan. Prosedur inkuiri 

terdiri dari tahapan yaitu melontarkan permasalahan, mengumpulkan data 

dan verivikasi, mengumpulkan data dan eksperimentasi, merumuskan 

penjelasan, dan menganalisis proses inkuiri. 

3. Bertanya

Pembelajaran konstekstual dibangun melalui dialog interaktif melalui tanya 

jawab oleh keseluruhan unsur yang terlibat dalam komunitas belajar. Dalam 

rangka objektivikasi pengetahuan yang dibangun melalui intersubjektif, 

bertanya sangatlah penting. Kegiatan bertanya penting untuk menggali 

informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan 

perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Bertanya sangat penting 

untuk melakukan elaborasi  yaitu proses penambahan rincian sehingga 
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informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Melalui berbagai pertanyaan 

peserta didik dapat melakukan probing sehingga informasi yang 

diperolehnya lebih mendalam. Bertanya adalah proses dinamis, aktif, dan 

produktif.  Bertanya adalah pondasi dari interaksi belajar mengajar.

4. Masyarakat Belajar

Pembelajaran kontekstual menekankan arti penting pembelajaran sebagai 

proses sosial. Melalui interaksi dalam komunitas belajar proses dan hasil 

belajar menjadi lebih bermakna. Hasil belajar diperoleh dari berkolaborasi 

dan berkooperasi. Dalam praktiknya ”masyarakat belajar” terwujud dalam 

pembentukan kelompok kecil, pembentukan kelompok besar, mendatangkan 

ahli ke kelas, bekerjasama dengan kelas pararel, bekerja kelompok dengan 

kelas di atasnya, bekerjasama dengan masyarakat. 

5. Pemodelan

Pembelajaran kontekstual menekankan arti penting pendemonstrasian 

terhadap hal yang dipelajari peserta didik. Pemodelan memusatkan pada arti 

penting pengetahuan prosedural. Melalui pemodelan peserta didik dapat 

meniru terhadap hal yang dimodelkan. Model bisa berupa cara 

mengoperasikan sesuatu, contoh karya tulis, melafalkan bahasa dsb. 

6. Refleksi

Refleksi adalah bagian penting dalam pembelajaran kontekstual. Refleksi 

merupakan upaya untuk melihat kembali, mengorganisir kembali, 

menganalisis kembali, mengklarifikasi kembali, dan mengevaluasi hal-hal 

yang telah dipelajari. 

7. Penilaian autentik

Penilaian autentik adalah upaya pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Data 

dikumpulkan dari kegaitan nyata yang dikerjakan peserta didik pada saat 

melakukan pembelajaran. 
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                                                                                           BAB 5
                                                                                                                         

METODE-METODE PAIKEM

A. Metode-Metode Pembelajaran Kooperatif

1. Jigsaw

Pembelajaran dengan metode jigsaw diawali dengan pengenalan topik 

yang akan dibahas oleh guru. Guru bisa menuliskan topik yang akan dipelajari 

pada papan tulis, white board, penayangan power point dsb. Guru menanyakan 

kepada peserta didik apa yang mereka ketahui mengenai topik tersebut. 

Kegiatan sumbangsaran ini dimaksudkan untuk mengaktifkan skemata atau 

struktur kognitif peserta didik agar lebih siap menghadapi kegiatan pelajaran 

yang baru.  

Selanjutnya guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok lebih kecil.

Jumlah kelompok bergantung pada jumlah konsep yang terdapat pada topik

yang dipelajari. Misal, topik yang disajikan adalah metode penelitian sejarah, 

karena topik ini terdiri dari konsep heuristik, kritik, interpretasi, dan 

historiografi maka kelompok terbagi menjadi 4. Jika dalam satu kelas ada 40 

orang maka setiap kelompok beranggotakan 10 orang. Keempat kelompok itu 

adalah kelompok heuristik, kelompok kritik, kelompok interpretasi, dan 

kelompok historiografi.  Kelompok-kelompok ini disebut home teams (kelompok 

asal). 

Setelah kelompok asal terbentuk, guru membagikan materi tekstual 

kepada tiap-tiap kelompok. Setiap orang dalam setiap kelompok bertanggung 

jawab mempelajari materi tekstual yang diterimanya dari guru. Kelompok 

heuristik akan menerima materi tekstual dari guru tentang heuristik. Tiap orang 

dalam kelompok heuristik memiliki tanggung jawab mengkaji secara mendalam 
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konsep tersebut. Demikian pula kelompok kritik, tiap-tiap orang dalam 

kelompok ini mendalami konsep kritik, demikian seterusnya.

Sesi berikutnya, membentuk expert teams (kelompok ahli). Jumlah 

kelompok ahli tetap 4.  Setiap kelompok ahli mempunyai 10 anggota yang 

berasal dari masing-masing kelompok asal. Karena jumlah anggota setiap 

kelompok asal adalah 10 orang maka aturlah sedemikian rupa terpenting adalah 

di setiap kelompok ahli ada anggota dari kelompok asal yang berbeda-beda

tersebut. Dalam satu kelompok ahli ada anggota dari kelompok heuristik, kritik, 

interpretasi, dan historiografi. 

Setelah terbentuk kelompok ahli, berikan kesempatan kepada mereka 

berdiskusi. Melalui diskusi di kelompok ahli diharapkan mereka memahami 

topik metode penelitian sejarah sebagai pengetahuan yang utuh yaitu 

merupakan pengetahuan struktur yang mengintegrasikan hubungan antar 

konsep heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Setelah diskusi di 

kelompok ini selesai, selanjutnya mereka kembali ke kelompok asal. Artinya, 

anggota-anggota yang berasal dari kelompok heuristik berkumpul kembali ke  

kelompoknya yaitu kelompok heuristik, dst. Setelah mereka kembali ke 

kelompok asal berikan kesempatan kepada mereka berdiskusi. Kegiatan ini 

merupakan refleksi terhadap pengetahuan yang telah mereka dapatkan dari 

hasil berdiskusi di kelompok ahli. 

Sebelum pembelajaran diakhiri, diskusi dengan seluruh kelas perlu 

dilakukan. Selanjutnya, guru menutup pembelajaran dengan memberikan 

review terhadap topik yang telah dipelajari.

2. Think – Pair - Share

Seperti namanya ”Thinking”, pembelajaran ini diawali dengan guru 

mengajukan pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh 

peserta didik. Guru memberi kesempatan kepada mereka memikirkan 

jawabannya.
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Selanjutnya, ”Pairing”, pada tahap ini guru meminta peserta didik 

berpasang-pasangan. Beri kesempatan kepada pasangan-pasangan itu untuk 

berdiskusi. Diharapkan diskusi ini dapat memperdalam makna dari jawaban 

yang telah dipikirkannya melalui intersubjektif  dengan pasangannya.

Hasil diskusi intersubjektif di tiap-tiap pasangan hasilnya dibicarakan 

dengan pasangan seluruh kelas. Tahap ini dikenal dengan ”Sharing”. Dalam 

kegiatan ini diharapkan terjadi tanya jawab yang mendorong pada 

pengkonstruksian pengetahuan secara integratif. Peseta didik dapat menemukan 

struktur dari pengetahuan yang dipelajarinya. 

3. Numbered Heads Together

Pembelajaran dengan menggunakan metode Numbered Heads Together 

diawali dengan Numbering. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok 

kecil. Jumlah kelompok sebaiknya mempertimbangkan jumlah konsep yang 

dipelajari. Jika jumlah peserta didik dalam satu kelas terdiri dari 40 orang dan 

terbagi menjadi 5 kelompok berdasarkan jumlah konsep yang dipelajari, maka 

tiap kelompok terdiri 8 orang. Tiap-tiap orang dalam tiap-tiap kelompok diberi 

nomor 1 s.d 8. 

Setelah kelompok terbentuk guru mengajukan beberapa pertanyaan yang 

harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Berikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok menemukan jawaban. Pada kesempatan ini tiap-tiap kelompok 

menyatukan kepalanya ”Heads Together” berdiskusi memikirkan jawaban atas 

pertanyaan dari guru. 

Langkah berikutnya adalah guru memanggil peserta didik yang memiliki 

nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok. Mereka diberi kesempatan memberi 

jawaban atas pertanyaan yang telah diterimanya dari guru. Hal itu dilakukan 

terus hingga semua peserta didik dengan nomor yang sama dari masing-masing 

kelompok mendapat giliran memaparkan jawaban atas pertanyaan guru. 

Berdasarkan jawaban-jawaban itu guru dapat mengembangkan diskusi lebih 
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mendalam sehingga peserta didik dapat menemukan jawaban pertanyaan itu 

sebagai pengetahuan yang utuh.

4. Group Investigation

Pembelajaran dengan metode group investigation dimulai dengan 

pembagian kelompok. Selanjutnya guru beserta didik memilih topik-topik 

tertentu dengan permasalahan-permasalahan yang dapat dikembangkan dari 

topik-topik itu. Sesudah topik beserta permasalahannya disepakati, peserta didik 

beserta guru menentukan metode penelitian yang dikembangkan untuk 

memecahkan masalah.

Setiap kelompok bekerja berdasarkan metode investigasi yang telah 

mereka rumuskan. Aktivitas tersebut merupakan kegiatan sistemik keilmuan 

mulai dari mengumpulkan data, analisis data, sintesis, hingga menarik 

kesimpulan.

Langkah berikutnya adalah presentasi hasil oleh masing-masing 

kelompok. Pada tahap ini diharapkan terjadi intersubjektif dan objektivikasi 

pengetahuan yang telah dibangun oleh suatu kelompok. Berbagai perspektif  

diharapkan dapat dikembangkan oleh seluruh kelas atas hasil yang 

dipresentasikan oleh suatu kelompok. Seyogjanya di akhir pembelajaran 

dilakukan evaluasi. Evaluasi dapat memasukkan assesmen individual atau 

kelompok.

5. Two Stay Two Stray

Metode two stay two stray atau metode dua tinggal dua tamu. 

Pembelajaran dengan metode itu diawali dengan pembagian kelompok. Setelah 

kelompok terbentuk guru memberikan tugas berupa permasalahan-

permasalahan yang harus mereka diskusikan jawabannya. 

Setelah diskusi intrakelompok usai, dua orang dari masing-masing 

kelompok meninggalkan kelompoknya  untuk bertamu kepada kelompok yang 
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lain. Anggota kelompok yang tidak mendapat tugas sebagai duta (tamu) 

mempunyai kewajiban menerima tamu dari suatu kelompok. Tugas mereka 

adalah menyajikan hasil kerja kelompoknya kepada tamu tersebut. Dua orang 

yang bertugas sebagai tamu diwajibkan bertamu kepada semua kelompok. Jika 

mereka telah usai menunaikan tugasnya, mereka kembali ke kelompoknya 

masing-masing. 

Setelah kembali ke kelompok asal, baik peserta didik yang bertugas 

bertamu maupun mereka yang bertugas menerima tamu mencocokkan dan 

membahas hasil  kerja yang telah mereka tunaikan. 

6. Make a Match    

Hal-hal yang perlu dipersiapkan jika pembelajaran dikembangkan 

dengan make a match adalah kartu-kartu. Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu 

berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

Langkah berikutnya adalah guru membagi komunitas kelas menjadi 3 

kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu 

berisi pertanyaan-pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok pembawa 

kartu-kartu berisi jawaban-jawaban. Kelompok ketiga adalah kelompok penilai.

Aturlah posisi kelompok-kelompok tersebut berbentuk huruf U. Upayakan 

kelompok pertama dan kedua berjajar saling berhadapan. 

Jika masing-masing kelompok sudah berada di posisi yang telah 

ditentukan, maka guru membunyikan peluit sebagai tanda agar kelompok 

pertama maupun kelompok kedua saling bergerak mereka bertemu, mencari 

pasangan pertanyaan-jawaban yang cocok.  Berikan kesempatan kepada mereka 

untuk berdiskusi.  Ketika mereka diskusi alangkah baiknya jika ada musik 

instrumentalia yang lembut mengiringi aktivitas belajar mereka. Hasil diskusi 

ditandai oleh pasangan-pasangan antara anggota kelompok pembawa kartu   

pertanyaan dan anggota kelompok pembawa kartu jawaban.
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Pasangan-pasangan yang sudah terbentuk wajib menunjukkan 

pertanyaan-jawaban kepada kelompok penilai. Kelompok ini kemudian 

membaca apakah pasangan pertanyaan-jawaban itu cocok. Setelah penilaian 

dilakukan, aturlah sedemikian rupa kelompok pertama dan kelompok kedua 

bersatu kemudian memposisikan dirinya menjadi kelompok penilai. Sementara, 

kelompok penilai pada sesi pertama tersebut di atas dipecah menjadi dua, 

sebagian anggota memegang kartu pertanyaan sebagian lainnya memegang 

kartu jawaban.  Posisikan mereka dalam bentuk huruf U. Guru kembali 

membunyikan  peluitnya menandai kelompok pemegang kartu pertanyaan dan 

jawaban bergerak untuk mencari, mencocokkan, dan mendiskusikan

pertanyaan-jawaban. Berikutnya adalah masing-masing pasangan pertanyaan-

jawaban menunjukkan hasil kerjanya kepada penilai.

Perlu diketahui bahwa tidak semua peserta didik baik yang berperan 

sebagai pemegang kartu pertanyaan, pemegang kartu jawaban, maupun penilai 

mengetahui dan memahami secara pasti apakah betul kartu pertanyaan-jawaban 

yang mereka pasangkan sudah cocok. Demikian halnya bagi peserta didik 

kelompok penilai. Mereka juga belum mengetahui pasti apakah penilaian

mereka benar atas pasangan pertanyaan-jawaban. Berdasarkan kondisi inilah 

guru memfasilitasi diskusi untuk memberikan kesempatan kepada seluruh 

peserta didik mengkonfirmasikan hal-hal yang mereka telah lakukan yaitu 

memasangkan pertanyaan-jawaban dan melaksanakan penilaian. 

7. Listening Team

Pembelajaran dengan metode listening team  diawali dengan pemaparan 

materi pembelajaran oleh guru. Selanjutnya guru membagi kelas menjadi 

kelompok-kelompok. Setiap kelompok mempunyai peran masing-masing. Misal, 

40 orang dalam suatu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama 

merupakan kelompok penanya, kelompok kedua dan kelompok ketiga adalah 

kelompok penjawab. Kelompok kedua merupakan kumpulan orang-orang yang 
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menjawab berdasarkan perspektif tertentu, sementara kelompok ketiga adalah 

kumpulan orang-orang yang menjawab dengan perspektif yang berbeda dengan 

kelompok kedua. Perbedaan ini diharapkan memunculkan diskusi yang aktif 

yang ditandai oleh adanya proses dialektika berpikir sehingg mereka dapat 

menemukan pengetahuan struktural. Kelompok keempat adalah kelompok yang 

bertugas mereview dan membuat kesimpulan dari hasil diskusi.

Pembelajaran diakhiri dengan penyampaian berbagai kata kunci atau 

konsep yang telah dikembangkan oleh peserta didik dalam berdiskusi. 

8. Inside-Outside Circle

Pembelajaran dengan metode inside-outside circle diawali denggan 

pembentukan kelompok. Jika kelas terdiri dari 40 orang bagilah menjadi 2 

kelompok besar.  Tiap-tiap kelompok besar terdiri dari 2 kelompok lingkaran 

dalam dengan jumlah anggota 10 dan kelompok lingkaran luar terdiri dari 10 

orang. 

Aturlah sedimikian rupa pada masing-masing kelompok besar yaitu 

anggota kelompok lingkaran dalam berdiri melingkar menghadap keluar dan

anggota kelompok lingkaran luar berdiri menghadap ke dalam. Dengan 

demikian, antara anggota lingkaran dalam dan luar saling berpasangan dan 

berhadap-hadapan. Berikan tugas pada tiap-tiap pasangan yang berhadap-

hadapan itu.  Kelompok ini disebut kelompok pasangan asal. Sebaiknya, tugas 

yang diberikan pasangan asal itu sesuai dengan indikator-indikator 

pembelajaran yang telah dirumuskan. Karena dalam contoh ini ada 10 pasangan 

berarti ada 10 indikator pembelajaran. Selanjutnya, berikan waktu secukupnya 

kepada tiap-tiap pasangan untuk berdiskusi.

Setelah mereka berdiskusi, mintalah kepada anggota kelompok lingkaran 

dalam bergerak berlawanan arah dengan anggota kelompok lingkaran luar. 

Setiap pergerakan itu akan terbentuk pasangan-pasangan baru. Pasangan-

pasangan ini wajib memberikan informasi berdasarkan hasil diskusi dengan 
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pasangan asal, demikian seterusnya. Pergerakan baru diberhentikan jika anggota 

kelompok lingkaran dalam dan luar sebagai pasangan asal bertemu kembali. 

Hasil diskusi di tiap-tiap kelompok besar  tersebut di atas, kemudian 

dipaparkan sehingga terjadilah diskusi antar kelompok besar. Diskusi ini 

diharapkan menghasilkan pengetahuan bermakna bagi seluruh peserta didik. 

Pengetahuan ini merupakan pengetahuan yang lebih komprehensif.

Di penghujung pertemuan, untuk mengakhiri pelajaran dengan metode 

inside-outside circle guru dapat memberi ulasan maupun mengevaluasi hal-hal 

yang telah didiskusikan.  Perumusan kesimpulan dapat juga dibuat sebagai 

konstruksi terhadap pengetahuan yang diperoleh dari diskusi. 

9. Bamboo Dancing

Pembelajaran dengan metode bamboo dancing serupa dengan metode inside 

outside circle. Pembelajaran diawali dengan pengenalan topik oleh guru. Guru 

bisa menuliskan topik tersebut di papan tulis atau dapat pula guru bertanya 

jawab apa yang diketahui peserta didik mengenai topik itu. Kegiatan 

sumbangsaran ini dimaksudkan untuk mengaktifkan struktur kognitif yang 

telah dimiliki peserta didik agar lebih siap menghadapi pelajaran yang baru.

Selanjutnya, guru membagi kelas menjadi 2 kelompok besar. Jika dalam 

satu kelas ada 40 orang maka tiap kelompok besar terdiri 20 orang. Aturlah 

sedemikian rupa pada tiap-tiap kelompok besar yaitu sepuluh orang berdiri 

berjajar saling berhadapan dengan 10 orang lainnya yang juga dalam posisi 

berdiri berjajar. Dengan demikian di dalam tiap-tiap kelompok besar mereka 

saling berpasang-pasangan. Pasangan ini disebut sebagai pasangan awal.  

Bagikan tugas kepada setiap pasangan untuk dikerjakan atau dibahas. Pada 

kesempatan itu berikan waktu yang cukup kepada mereka agar mendiskusikan 

tugas yang diterimanya.

Usai diskusi, 20 orang dari tiap-tiap kelompok besar yang berdiri berjajar 

saling berhadapan itu bergeser mengikuti arah jarum jam. Dengan cara ini tiap-
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tiap peserta didik akan mendapat pasangan baru dan berbagi informasi, 

demikian seterusnya. Pergeseran searah jarum jam baru berhenti ketika tiap-tiap 

peserta didik kembali ke pasangan asal.

Hasil diskusi di tiap-tiap kelompok besar kemudian dipresentasikan 

kepada seluruh kelas. Guru memfasilitasi terjadinya intersubjektif, dialog 

interaktif, tanyajawab dsb. Kegiatan ini dimaksudkan agar pengetahuan yang 

diperoleh melalui diskusi di tiap-tiap kelompok besar dapat diobjektivikasi dan 

menjadi pengetahuan bersama seluruh kelas.

10. Point-Counter-Point

Metode pembelajaran point-counter-point dipergunakan untuk mendorong 

peserta didik berpikir dalam berbagai perspektif. Jika metode pembelajaran ini 

dikembangkan maka yang harus diperhatikan adalah materi pembelajaran. Di 

dalam bahan pelajaran harus terdapat issue-issue kontroversi. Misal, G 30 S PKI, 

Serangan Umum 1 Maret 1949 dll. 

Langkah pertama metode pembelajaran point-counter-point adalah 

membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok. Aturlah posisi mereka 

sedemikian rupa sehingga mereka berhadap-hadapan. Berikan kesempatan 

kepada tiap-tiap kelompok merumuskan argumentasi-argumentasi sesuai 

dengan perspektif yang dikembangkannya.

Usai tiap-tiap kelompok berdiskusi secara internal, maka mulailah mereka 

berdebat. Setelah seorang peserta didik dari suatu kelompok menyampaikan 

argumentasi sesuai pandangan yang dikembangkan kelompoknya, mintalah 

tanggapan, bantahan atau koreksi dari kelompok lain perihal issue yang sama. 

Lanjutkan  proses ini sampai waktu yang memungkinkan.

Di penghujung waktu pelajaran buatlah evaluasi sehingga peserta didik 

dapat mencari jawaban sebagai titik temu dari argumentasi-argumentasi yang 

telah mereka munculkan. 
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11. The Power of Two

Seperti metode pembelajaran kooperatif lainnya, praktik pembelajaran 

dengan metode the power of two diawali dengan mengajukan pertanyaan. 

Diharapkan pertanyaan yang dikembangkan adalah pertanyaan yang 

membutuhkan pemikiran kritis. 

Mintalah kepada peserta didik secara perorangan untuk menjawab 

pertanyaan yang diterimanya. Setelah semua menyelesaikan jawabannya, 

mintalah kepada peserta didik mencari pasangan.

Individu-individu yang berpasangan diwajibkan saling menjelaskan 

jawaban masing-masing, kemudian menyusun jawaban baru yang disepakati 

bersama. Setelah masing-masing pasangan menulis jawaban mereka, mintalah  

mereka membandingkan jawaban tersebut dengan pasangan lain, demikian 

seterusnya. Berikan waktu yang cukup agar peserta didik dapat 

mengembangkan pengetahuan yang lebih integratif.

Di akhir pelajaran buatlah rumusan-rumusan rangkuman sebagai 

jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Rumusan tersebut 

merupakan konstruksi atas keseluruhan pengetahuan yang telah dikembangkan 

selama diskusi. 

12. Listening Team
Langkah-langkah metode tim pendengar:

a. Bagilah peserta didik menjadi 4 team dan berilah team-team ini dengan 

tugas-tugas sebagai berikut:
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Team Peran Tugas
A Penanya Merumuskan 

pertanyaan
B Pendukung Menjawab pertanyaan 

yang didasarkan pada 
poin-poin yang 
disepakati (membantu 
dan menjelaskannya, 
mengapa demikian

C Penentang Mengutarakan poin-
poin yang tidak 
disetujui atau tidak 
bermanfaat dan 
menjelaskan mengapa 
demikian

D Penarik Kesimpulan Menyimpulkan hasil
           
         b. Penyaji memaparkan laporan hasil penelitiannya, setelah selesai beri 

waktu kepada tiap    kelompok untuk menyelesaikan tugas sesuai 

dengan perannya masing-masing.

B. Metode-Metode Pendukung Pengembangan Pembelajaran Kooperatif

Seperti telah disampaikan pada Bab terdahulu bahwa pembelajaran 

konstruktivisme dapat dikembangkan jika peserta didik telah mempunyai prior 

knowledge atau previous experience. Pembelajaran konstruktivisme tidak berangkat 

dari kondisi blank mind. 

Banyak dijumpai di kelas pembelajaran kooperatif tidak berjalan efektif, 

meskipun guru telah menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif (lihat 

5 unsur pembelajaran kooperatif). Diskusi sebagai salah satu mekanisme 

membangun kooperatif tidak berjalan efektif karena banyak hal. Diskusi banyak 

didominasi oleh salah seorang peserta didik yang telah mempunyai skemata 

tentang apa yang akan dipelajari. Fenomena ini menunjukkan bahwa 

penggunaan pembelajaran kooperatif membutuhkan persiapan matang. 

Pertama, peserta didik harus sudah memiliki skemata atau pengetahuan awal 
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tentang topik atau materi yang akan dipelajari. Kedua, peserta didik sudah harus 

mempunyai keterampilan bertanya. Keterampilan ini penting sebab 

pembelajaran kooperatif tidak akan efektif jika peserta didik tidak mempunyai 

kompetensi bertanya jawab. Tanya jawab merupakan proses transaksi gagasan 

atau idea intersubjektif dalam rangka membangun pengetahuan. Pembelajaran 

kooperatif membutuhkan dukungan pengalaman peserta didik baik berupa 

pengetahuan awal maupun kemampuan bertanya jawab. 

1. PQ4R

Pengalaman awal bisa dibangun melalui aktivitas membaca. Dengan 

kegiatan ini peserta didik akan memiliki stock of knowledge. Salah satu metode 

yang dapat dikembangkan agar membaca efektif adalah PQ4R.

Seperti namanya PQ4R, kegiatan ini diawali dengan “P” yang berarti 

preview. Fokus preview adalah peserta didik menemukan ide-ide pokok yang

dikembangkan dalam bahan bacaan. Pelacakan ide pokok dilakukan dengan 

membiasakan peserta didik membaca selintas dan cepat bahan bacaan. Bagian-

bagian yang bisa dibaca misal bab pengantar, daftar isi, topik maupun sub topik, 

judul dan sub judul, atau ringkasan pada akhir suatu bab. Penelusuran ide 

pokok dapat juga dilakukan dengan membaca satu atau dua kalimat setiap 

halaman dengan cepat. Singkatnya melalui preview peserta didik telah 

mempunyai gambaran mengenai hal yang dipelajarinya.

Langkah berikutnya adalah “Q” yang berarti Question atau bertanya. 

Peserta didik merumuskan pertanyaan-pertanyaann untuk dirinya sendiri. 

Pertanyaan dapat dikembangkan dari yang sederhana menuju pertanyaan yang 

kompleks. Pertanyaan itu meliputi apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan 

bagaimana atau 5W 1H  (what, who, where, when, why, and how). Pertanyaan-

pertanyaan tersebut dikembangkan ke arah pembentukan pengetahuan 

deklaratif, struktural, dan pengetahuan prosedural.
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Setelah pertanyaan-pertanyaan dirumuskan, selanjutnya peserta didik 

membaca  atau “R” yang berarti Read secara detail dari bahan bacaan yang 

dipelajarinya. Pada tahap ini peserta didik diarahkan mencari jawaban terhadap 

semua pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskannya. 

Selama membaca peserta didik harus melakukan refleksi atau “R” berarti 

Reflect.  Selama membaca mereka tidak hanya cukup mengingat atau menghafal, 

namun terpenting adalah mereka berdialog dengan apa yang dibacanya. Mereka 

mencoba memahami apa yang dibacanya. Caranya, (1) menghubungkan apa 

yang sudah dibacanya dengan hal-hal yang telah diketahui sebelumnya, (2) 

mengaitkan sub-subtopik di dalam teks dengan konsep-konsep, (3) mengaitkan 

hal yang dibacanya dengan kenyataan yang dihadapinya.

“R” yang berarti Recite adalah langkah berikutnya. Pada tahap ini peserta 

didik diminta merenungkan kembali informasi yang telah dipelajari. Terpenting 

dalam membawakan kembali apa yang telah dibaca dan dipahami oleh peserta 

didik adalah mereka mampu merumuskan konsep-konsep, menjelaskan 

hubungan antar konsep tersebut, dan mengartikulasikan pokok-pokok penting 

yang telah dibacanya dengan redaksinya sendiri. Akan lebih baik jika peserta 

didik tidak hanya menyampaikannya secara lisan namun juga dalam bentuk 

tulisan. 

Langkah terakhir adalah peserta didik diminta membuat rangkuman atau 

merumuskan intisari dari bahan yang telah dibacanya. Terpenting pada tahap ini 

peserta didik mampu merumuskan kesimpulan sebagai jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukannya. Langkah tersebut dinamakan

“R” yang berarti Review. 

2. Guided Note Taking

Metode pembelajaran lain yang dapat dikembangkan untuk membangun 

stock of knowledge peserta didik adalah metode catatan terbimbing. Metode 
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catatan terbimbing dikembangkan agar metode ceramah yang dibawakan guru 

mendapat perhatian siswa. 

Pembelajaran diawali dengan memberikan bahan   ajar   misalnya berupa   

handout   dari  materi ajar yang  disampaikan dengan metode ceramah kepada 

peserta didik. Mengosongi  sebagian poin-poin yang penting sehingga terdapat 

bagian-bagian  yang   kosong   dalam handout tersebut.  Beberapa  cara  yang   

dapat dilakukan adalah mengosongkan istilah atau definisi dan menghilangkan 

beberapa kata kunci.

Menjelaskan  kepada peserta didik bahwa bagian yang kosong dalam 

handout memang  sengaja  dibuat agar   mereka   tetap  berkonsentrasi  mengikuti  

pembelajaran. Selama ceramah berlangsung peserta didik diminta mengisi 

bagian-bagian yang kosong tersebut. Setelah penyampaian materi dengan 

ceramah selesai, mintalah kepada  peserta didik membacakan handoutnya.

3. Snowball Drilling

Metode snowball drilling dikembangkan untuk menguatkan pengetahuan 

yang diperoleh peserta didik dari membaca bahan-bahan bacaan. Dalam 

penerapan metode snowball drilling, peran guru adalah mempersiapkan paket 

soal-soal pilihan ganda dan menggelindingkan bola salju berupa soal latihan 

dengan cara menunjuk/mengundi untuk mendapatkan seorang peserta didik

yang akan menjawab soal nomor 1. Jika peserta didik yang mendapat giliran 

pertama menjawab soal nomor tersebut  langsung menjawab benar maka peserta 

didik itu diberi kesempatan menunjuk salah satu temannya menjawab soal 

nomor berikutnya yaitu soal nomor 2. Seandainya, peserta didik yang pertama 

mendapat kesempatan menjawab soal nomor 1 gagal maka peserta didik itu 

diharuskan menjawab soal berikutnya dan seterusnya hingga peserta didik

tersebut berhasil menjawab  benar  item soal pada suatu nomor soal tertentu.

Jika pada gelindingan (putaran) pertama bola salju masih terdapat item-

item soal yang berlum terjawab, maka soal-soal itu dijawab oleh peserta didik 
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yang mendapat giliran. Mekanisme giliran menjawab sama seperti yang telah 

diuraikan tersebut di atas. Di akhir pelajaran guru memberikan ulasan terhadap 

hal yang telah dipelajari peserta didik.

4. Concept Mapping

Cara lain untuk menguatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik 

terhadap bahan-bahan yang telah dibacanya adalah metode pembelajaran peta 

konsep. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah potongan kartu-kartu yang 

bertuliskan konsep-konsep utama.

Selanjutnya guru membagikan potongan-potongan kartu yang telah 

bertuliskan konsep utama kepada para peserta didik. Berikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mencoba beberapa kali membuat suatu peta yang 

menggambarkan hubungan antar konsep. Pastikan peserta didik membuat garis 

penghubung antar konsep-konsep tersebut. Di setiap garis penghubung 

diharapkan peserta didik menulis kata atau kalimat yang menjelaskan hubungan 

antar konsep. Kalimat-kalimat itu menunjukkan asumsi yang dibangun peserta 

didik dalam menjelaskan hubungan antar konsep. 

Kumpulkan hasil pekerjaan peserta didik. Sebagai bahan perbandingan 

tampilkan satu peta konsep yang Anda buat.  Hasil pekerjaan peserta didik yang 

telah dikumpulkan bahaslah satu persatu. Ajaklah seluruh kelas untuk 

melakukan koreksi atau evaluasi terhadap peta-peta konsep yang 

dipresentasikan. Di akhir pembelajaran ajaklah seluruh kelas merumuskan 

beberapa kesimpulan terhadap materi yang dipelajari melalui peta konsep 

tersebut.

5. Giving Question and Getting Answer

Metode giving question and getting answer dikembangkan untuk melatih 

peserta didik memiliki kemampuan dan ketrampilan bertanya dan menjawab 

pertanyaan. Langkah pertama metode tersebut adalah membagikan dua 
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potongan kertas kepada peserta didik. Selanjutnya, mintalah kepada peserta 

didik menuliskan di kartu itu (1) kartu menjawab, (2) kartu bertanya. 

Mulai pembelajaran dengan pertanyaan. Pertanyaan bisa berasal dari 

peserta didik maupun guru. Jika pertanyaan berasal dari peserta didik, maka 

peserta didik ini diminta menyerahkan kartu yang bertuliskan “kartu bertanya”. 

Setelah pertanyaan diajukan, mintalah kepada peserta didik memberi 

jawaban. Setiap peserta didik yang hendak menjawab diwajibkan menyerahkan 

kartu yang bertuliskan “kartu menjawab”. Perlu diingat, setiap peserta didik 

yang hendak menjawab maupun bertanya harus menyerahkan kartu-kartu itu 

kepada guru. 

Jika sampai akhir sesi ada peserta didik yang masih memiliki 2 potongan 

kertas yaitu kertas bertanya dan kertas menjawab atau salah satu potongan 

kertas tersebut,  maka mereka diminta membuat resume atas proses tanya jawab 

yang sudah berlangsung. Tentu keputusan ini harus disepakati di awal.

6. Question Student Have

Metode question student have dikembangkan untuk melatih peserta didik

agar memiliki kemampuan dan ketrampilan bertanya. Pembelajaran dengan 

metode ini diawali dengan membagi kelas menjadi 4 kelompok. Jumlah 

kelompok sebaiknya disesuaikan dengan jumlah peserta didik. 

Selanjutnya, bagikan kartu kosong kepada setiap peserta didik dalam 

setiap kelompok. Mintalah peserta didik menulis beberapa pertanyaan yang 

mereka miliki tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Dalam tiap kelompok, 

putarlah kartu tersebut searah keliling jarum jam. Ketika setiap kartu diedarkan 

pada anggota kelompok, anggota tersebut harus membacanya dan memberikan 

tanda (v) jika pertanyaan tersebut dianggap penting. Perputaran berhenti sampai 

kartu tersebut kembali pada pemiliknya masing-masing.

Setiap pemilik kartu dalam kelompok harus memeriksa pertanyaan-

pertanyaan mana yang mendapat suara terbanyak. Setelah itu jumlah perolehan 
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suara atas pertanyaan itu dibandingkan dengan perolehan anggota lain dalam 

satu kelompok. Pertanyaan yang mendapat suara terbanyak kini menjadi milik 

kelompok.

Setiap kelompok melaporkan secara tertulis pertanyaan yang telah 

menjadi milik kelompok (mewakili kelompok). Guru melakukan pemeriksaan 

terhadap pertanyaan dari tiap-tiap kelompok,   mungkin ada pertanyaan yang 

substansinya sama. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah diseleksi oleh guru 

dikembalikan kepada peserta didik untuk dijawab secara mandiri maupun 

kelompok. Jawaban lisan maupun tulisan.

7. Talking Stick

Pembelajaran dengan metode talking stick mendorong peserta didik untuk 

berani mengemukakan pendapat. Pembelajaran dengan metode talking stick 

diawali oleh penjelasan guru mengenai materi pokok yang akan dipelajari. 

Peserta didik diberi kesempatan membaca dan mempelajari materi tersebut. 

Berikan waktu yang cukup untuk aktivitas ini.

Guru selanjutnya meminta kepada peserta didik menutup bukunya. Guru 

mengambil tongkat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tongkat tersebut 

diberikan kepada salah satu peserta didik. Peserta didik yang menerima tongkat 

tersebut diwajibkan menjawab pertanyaan dari guru demikian seterusnya.  

Ketika stick bergulir dari peserta didik ke peserta didik lainnya, seyogjanya 

diiringi musik.

Langkah akhir dari metode talking stick adalah guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik melakukan refleksi terhadap materi yang telah 

dipelajarinya. Guru memberi ulasan terhadap seluruh jawaban yang diberikan 

peserta didik, selanjutnya bersama-sama peserta didik merumuskan kesimpulan. 
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8. Everyone is Teacher Here

Metode “setiap orang adalah guru” merupakan cara tepat untuk 

mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan maupun individual. Metode 

ini memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk berperan sebagai guru bagi 

kawan-kawannya. 

Langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut bagikan secarik 

kertas/kartu indeks kepada seluruh peserta didik. Setiap peserta didik diminta 

menuliskan satu pertanyaan mengenai materi pembelajaran yang sedang 

dipelajari di kelas (misalnya tugas membaca) atau sebuah topik khusus yang 

akan didiskusikan di dalam kelas.

Kumpulkan kertas, acak kertas tersebut kemudian bagikan kepada setiap 

peserta didik. Pastikan bahwa tidak ada peserta didik yang menerima soal yang 

ditulis sendiri. Mintalah kepada peserta didik untuk membaca dalam hati 

pertanyaan pada kertas tersebut kemudian mintalah kepada mereka memikirkan 

jawabannya.

Mintalah kepada peserta didik secara sukarela membacakan pertanyaan 

tersebut dan menjawabnya. Setelah jawaban diberikan, mintalah kepada peserta 

didik lainnya untuk menambahkan. Lanjutkan dengan sukarelawan berikutnya.

9. Tebak Pelajaran

Metode tebak pelajaran dikembangkan untuk menarik perhatian siswa 

selama mengikuti pembelajaran. Langkah-langkah pembelajarannya sebagai 

berikut

a. Tulislah atau tayangkan melalul LCD subject matter dari pelajaran yang akan 

disampaikan.

b. Mintalah kepada siswa untuk menuliskan kata-kata kunci apa saja yang 

diprediksikan muncul dari materi pelajaran yang akan disampaikan oleh 

guru

c. Sampaikan materi pembelajaran secara interaktif.
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d. Selama proses pembelajaran siswa diminta menandai hasil prediksi mereka 

yang sesuai dengan materi yang disampaikan oleh guru.

e. Di akhir pelajaran tanyakan berapa jumlah tebakan mereka yang benar.
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