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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

‘Bismillaahirrahmaanirrahiim’ 

Dengan mengucap “Alhamdullilahirobbilalamin” penyusunan buku 

ajar mata kuliah ‘Desain Pembelajaran’ dapat disusun. Tujuan 

disusunnya buku ini tidak lain untuk mempermudah para guru, 

instruktur, mahasiswa (S1, S2, S3) atau para praktisi training dalam 

memahami lebih mendalam bagaimana merancang/mendesain suatu 

pembelajaran untuk semua level Pendidikan. Dalam buku ini berisi 

panduan praktis tentang tahap-tahap dalam mendesain suatu 

pembelajaran, dan setelah mempelajari/membaca buku Desain 

Pembelajaran ini diharapkan para pembaca mampu membuat suatu 

desain pembelajaran. Buku ajar hypercontent ini diperkaya dengan 

sumber-sumber belajar dari dunia maya, seperti tautan ke laman website, 

saluran YouTube, dan lainnya melalui URL, QR code dan sejenisnya 

sehingga sesuai untuk pembelajaran daring. 

Dalam kesempatan ini saya sebagai penulis sekaligus dosen mata 

kuliah ‘Desain Pembelajaran’ menyampaikan terima kasih sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku 

ajar ini, dan kami menyadari bahwa buku ajar ini masih jauh dari 

sempurna, karena itu mohon saran dan masukannya untuk kedepannya 

menjadi lebih baik. Semoga buku ajar ini bermanfaat bagi semua para 

pembaca terutama para mahasiswa Universitas Islam As-Syafi’iyah 

(UIA) Jakarta yang mempelajari ‘Desain Pembelajaran’. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Jakarta, Maret  2021 
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URLdengan menggunakan QR code sehingga dapat lebih menarik dan 

menyenangkan untuk mempelajarinya, karena belajar dapat dilakukan 

secara mandiri, dimana saja, kapan saja, dan menjadi trend bagi 

generasi melenial saat ini, yaitu pada umumnya telah terbiasa membaca 

secara digital melalui layar gawai (digital natives). 

Dalam kesempatan ini saya sebagai Rektor Universitas Islam As-

Syafiiyah memberikan apresiasi dan mendukung kepada para dosen-

dosen UIA untuk terus berkreasi menggunakan berbagai metode dan 

media dalam menyampaikan pembelajarannya secara daring kepada 

para mahasiswanya. Semoga buku ajar hypercontent ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca dan tidak terbatas pada para akademisi di 
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I. PENDAHULUAN 

 

 
A. GAMBARAN UMUM 

Belajar pada hakekatnya merupakan kegiatan yang dilakukan 

secara sadar untuk menghasilkan suatu perubahan, menyangkut 

pengetahuan, keterampilan, sikap maupun nilai-nilai. Manusia tanpa 

belajar, akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya (IPTEKS) 

yang tidak lain juga merupakan produk kegiatan berpikir manusia-

manusia pendahulunya. Tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang selalu berubah dan merupakan tuntutan kebutuhan 

manusia sejak lahir sampai akhir hayatnya; dengan demikian belajar 

merupakan tuntutan hidup sepanjang hayat manusia (lifelong learning). 

Dalam mempertahankan kehidupannya, manusia harus mempunyai 

bekal kecakapan hidup (skill of life), yang dapat diperoleh melalui 

berbagai proses belajar, seperti: a) belajar beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa (learning to believe & convince Allah SWT); b) 

belajar untuk ‘mengetahui’ (learning to know), c) belajar untuk 

‘melakukan’ (learning to do); d) belajar untuk ‘menjadi diri sendiri’ 

(learning to be myself); dan e) belajar untuk ‘hidup bersama’ (learning to 

life together). Belajar beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, diharapkan akan dapat menjadi anak yang sholeh & berakhlak 

baik; belajar untuk ‘mengetahui’ dan ‘melakukan’ diharapkan dapat 

menciptakan manusia-manusia yang produktif dan kreatif; belajar 

untuk ‘menjadi diri sendiri’ diharapkan dapat menciptakan manusia-

manusia yang percaya pada kemampuan diri sendiri; sedangkan belajar 

untuk ‘hidup bersama’ diharapkan dapat menciptakan manusia-manusia 

yang mempunyai ‘daya saing’, ‘daya penyesuaian’ dan ‘daya 

kerjasama’ yang tinggi. Ke-lima jenis belajar tersebut harus dilakukan 

oleh manusia, jika ingin tetap dapat bertahan hidup (survive), yaitu sejak 

mulai lahir hingga akhir hayatnya. 

Proses belajar yang efisien dan efektif bukan hanya sekedar 

terjadinya transfer pengetahuan, keterampilan, sikap ataupun nilai-nilai 

pada orang yang belajar, tetapi lebih pada terjadinya suatu transformasi 

pengetahuan, keterampilan, sikap ataupun nilai-nilai, di mana 
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mengandung makna adanya suatu perubahan baik menyangkut 

kapasitasnya (pengetahuan/keteramilan) maupun perilakunya 

(sikap/nilai-nilai) ke arah peningkatan/perbaikan. Peningkatan kapasitas 

atau perubahan perilaku menjadi lebih baik sebagai suatu hasil belajar 

akan terjadi, apabila dalam pembelajarannya menggunakan “strategi  

pembelajaran” yang tepat atau sesuai; sehingga dalam proses belajar 

yang menjadi tekanan bukan hanya menyangkut substansi apa yang 

tepat/harus dipelajari (what) oleh peserta belajar, tetapi juga bagaimana 

(how) cara mengorganisirnya, menyampaikannya/mempelajarinya 

maupun mengelolanya menjadi faktor penentu keberhasilan belajar. 

Banyak orang telah mengikuti berbagai proses belajar (pembelajaran), 

tetapi hasilnya belum memuaskan atau hanya sedikit orang yang 

meningkat kapasitasnya ataupun berubah perilakunya secara optimal. 

Belajar pada hakekatnya merupakan kegiatan yang dilakukan secara 

sadar untuk menghasilkan suatu perubahan, menyangkut pengetahuan, 

keterampilan, sikap maupun nilai-nilai. Manusia tanpa belajar, akan 

mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni dan budaya (IPTEKS) yang tidak lain juga 

merupakan produk kegiatan berpikir manusia-manusia pendahulunya. 

Tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu 

berubah merupakan tuntutan kebutuhan manusia sejak lahir sampai 

akhir hayatnya; dengan demikian belajar merupakan tuntutan hidup 

sepanjang hayat manusia (lifelong learning). 

Buku Desain Pembelajaran ini dimaksudkan untuk pegangan npara 

nara sumber/pendidik/pengajar/dosen dalam menyusun rencana 

pembelajaran yang akan disampaikan kepada para 

mahasiswanya/masyarakat yang berisi tahap-tahap :  

a) Bagaimana cara nara sumber/pengajar/dosen menyusun rencana 

pembelajaran;  

b) Menyampaikannya materi pelajaran;   

c) Mengevaluasinya hasil pembelajarannya.  

 

Ketiga hal tersebut disusun secara sistematik dan saling berkaitan; dan 

ke-tiga hal tersebut menjadi faktor penentu keberhasilan belajar. 

Dalam buku desain pembelajaran ini secara garis besar 

memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip 
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mendesain suatu pembelajaran, terutama pemahaman prosedur atau 

tuntutan praktis tentang langkah demi langkah yang perlu diikuti dalam 

menyusun, mengembangkan, mendesain ulang atau memperbaiki 

sistem pembelajaran (instruksional), termasuk mengembangkan bahan 

ajar atau bahan pelatihan. Fokus pembahasan mata kuliah ini 

mencakup: Teori belajar dan pembelajaran, sistem pembelajaran, 

model-model desain atau pengembangan pembelajaran, perumusan 

tujuan pembelajaran, analisis pembelajaran, perilaku awal dan 

karakteristik siswa, pencapaian kompetensi, tes acuan patokan, strategi 

pembelajaran, modul/bahan pembelajaran, evaluasi formatif dan 

sumatif. 
 

B. TUJUAN 

Setelah mempelajari buku ini, maka pembaca diharapkan dapat 

mendesain dan mengembangkan:  

a) Model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi belajar;  

b) Kebutuhan pembelajaran & target pencapaian kompetensi;  

c) Mengembangkan strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik 

siswa/psesrta didik & kerakteristik materi pelajaran; dan  

d) Mengembangkan materi uji kompetensi. Buku ajar ini didesain bagi 

siapa saja yang tertarik mengembangakan desain pembelajarannya 

secara mudah dan menyenangkan, karena materi disampaikan 

secara variatif, tidak hanya penyampaian materi secara naratif, 

tetapi pembaca diberi penguatan materi dengan tutorial dalam 

bentuk film/vidio pendek, artikel jurnal, keterampilan teknis dll. 
 

 

  

  

 

 

 

21st Century Learning 
Knowladge Sharing 

Konsep Pengembangan MOOC 

TEP Indonesia 

APS-TPI 
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I. TEORI BELAJAR 
 

 

A. HAKIKAT TEORI BELAJAR 

Di masyarakat Indonesia terdapat pendapat bahwa ‘teori tidak 

penting’, bahkan sering menjadi bahan ejekan bahwa ‘teori’ merupakan 

hal yang bersifat ‘omomg kosong’ dan anggapan sebagaian besar 

masyarakat menganggap yang lebih penting adalah pelaksanaannnya, 

faktualnya, atau prakteknya. Hal tersebut tidaklah benar, karena teori 

merupakan proses mengembangkan ide- ide yang membantu kita 

menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi atau 

merupakan keterangan yang menjelaskan suatu peristiwa/fenomena 

atau kejadian. Dengan demikian teori tidak akan muncul bila tidak 

terjadi suatu peristiwa faktual/kejadian/fenomena. Berbagai 

peristiwa/kejadian dipelajari, dicermati baru disintesiskan menjadi suatu 

teori, dalam hal ini teori maupun kejadian-kejadian/peristiwa faktual atau 

fenomena-fenomena yang terjadi di alam atau masyarakat sangat penting 

untuk dipelajari. Sains berkembang bila teori dan peristiwa empiris 

berjalan seiring (mendapat perhatian yang sama). Menurut Snelbecker 

(1974), bahwa perumusan teori sangat penting bagi kemajuan dan 

perkembangan suatu bidang keilmuan, guna memecahkan berbagai 

masalah-masalah yang ditemukan. Menurut Dahar (1998: 2-4), fungsi 

teori antara lain: 

a) mensistematikann penemuan-penemuan; b) melahirkan hipotesis; c) 

membuat prediksi; d) memberikan penjelasan. Dari berbagai uraian 

tersebut di atas, maka dapat disimpulkan mempelajari dan memahami 

‘teori belajar’ sangatlah penting, sebelum seorang naras 

umber/pendidik/pengajar/dosen terjun langsung dalam proses 

pembelajaran. Dengan demikian seorang nara 

sumber/pendidik/pengajar/dosen harus memahami teori belajar sebelum 

memulai menyusun desain pembelajaran suatu materi/mata pelajaran 

yang akan diajarkan atau disampaikan kepada khalayak masyarakat. 

Mengacu apa yang telah diuraikan di atas maka yang dimaksud 

dengan teori belajar adalah seperangkat ide, gagasan, prinsip-prtinsip 

yang saling berkaitan yang dapat menjelaskan berbagai 

peristiwa/fenomena faktual, menjawab berbagai pertanyaan maupun 
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membuat prediksi tentang berbagai peristiwa secara konsisten yang 

dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yang dimaksud 

dengan belajar adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk 

menghasilkan suatu berubahan menyangkut pengetahuan, keterampilan, 

sikap maupun nilai-nilai. Dengan demikian teori belajar adalah 

seperangkat ide, gagasan, prinsip-prtinsip yang saling berkaitan yang 

dapat menjelaskan berbagai peristiwa/fenomena faktual, menjawab 

berbagai pertanyaan maupun membuat prediksi tentang kegiatan 

yang dilakukan secara sadar yang menghasilkan perubahan 

pengetahuan, keterampilan, sikap maupun nilai-nilai secara 

konsisten yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Teori 

belajar yang saat ini berkembang dikelompokkan menjadi teori belajar 

sebelum abad ke-20 dan teori belajar selama abad ke-20. Teori-teori 

belajar sebelum abad ke-20 dikembangkan berdasarkan pemikiran 

filosofis atau spekulatif, tanpa dilandasi eksperimen, seperti: teori 

disiplin mental, teori pengembangan alamiah dan teori apersepsi 

(kesadaran penuh). Teori yang dikembangkan pada abad ke-20 

mencakup 2 (dua) kelompok teori dasar yaitu kelompok teori perilaku 

atau behavioristik dan teori kognitif; teori- teori belajar lainnya 

merupakan pengembangan dari ke dua teori tersebut. Secara umum 

teori belajar yang saat ini banyak dianut dalam pembelajaran 

dikelompokkan menjadi 5 (lima) golongan/aliran, yaitu: 

a. Aliran Perilaku: menekankan pada ‘hasil’ dari proses belajar. 

b. Aliran Kognitif: menekankan pada ‘proses belajar’. 

c. Aliran Humanistik: menekankan pada isi atau apa yang dapat 

dipelajari. 

d. Aliran Sibernetik: menekankan pada sistem informasi yang 

dipelajari. 

e. Aliran Kontruktivivesme : menekankan pada proses kontruks 

pengetahuan. 

 

Masing-masing teori belajar memepunyai kelebihan dan 

kekurangannya, namun ketepatan para nara 

sumber/pendidik/pengajar/dosen dalam pemilihan teori belajar yang 

akan sangat membantu dalam merusmuskan kompetensi yang akan 

dicapai siswa/peserta didik di akhir pembelajarannya atau capaian 
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pembelajaran siswa (learning outcome) 
 

B. TEORI BELAJAR ALIRAN PERILAKU (BEHAVIORISM) 

Makna belajar dalam teori perilaku adalah: perubahan dalam 

tingkah laku sebagai akibat interaksi antara “stimulus” (pikiran, 

perasaan, gerakan) dan “respon” (pikiran, perasaan, gerakan); teori 

belajar perilaku lebih menekankan  pada ‘hasil’ dari pada ‘proses’ 

belajar. Penganut teori belajar aliran perilaku: Thorndike; Watson; 

Hull; Guthrie; Skinner. 

Prinsip Aliran Tingkah Laku: 

o Stimulus dan respon dapat berupa pikiran, perasaan dan gerakan. 

o Perilaku akan berubah menurut konsekuensi langsung, bila 

menyenangkan maka akan memperkuat perilaku dan bila 

konsekuensi tidak menyenangkan akan melemahkan perilaku; dan 

konsekuensi/umpan balik yang segera diberikan, akan memperkuat 

perilaku. 

o Stimulus dan respon harus berbentuk tingkah laku yang dapat 

diamati (observable). 

o Mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi 

dalam belajar; perubahan mental menurutnya tidak dapat 

menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum. 
 

1. Terjadinya Proses Belajar 

Teori perilaku merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati 

atau sering disebut dengan ‘kinerja’. Belajar dapat dicapai ketika respons 

yang tepat ditunjukkan mengikuti presentasi stimulus dalam lingkungan 

tertentu. Misalnya, ketika dihadapkan dengan ‘flashcard’ matematika 

yang menampilkan persamaan ‘2 + 4 =?’ siswa akan menjawab dengan 

jawaban ‘6.’ Persamaan tersebut adalah ‘stimulus’ dan jawaban yang 

tepat adalah ‘respon’. Elemen-elemen kunci belajar materi matematika 

tersebut adalah adanya stimulus, respon dan asosiasi di antara ke-

duanya. Perhatian utama adalah bagaimana hubungan antara stimulus 

dan respon dibuat, diperkuat, dan dipelihara. Teori perilaku berfokus 

pada pentingnya konsekuensi dari suatu kejadian tersebut dan 

berpendapat bahwa tanggapan yang diikuti oleh penguatan lebih 
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cenderung akan terjadi lagi di lain waktu. 

 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Belajar 

Meskipun siswa dan faktor lingkungan yang dianggap sama 

penting oleh para pakar pendidikan, namun kondisi ‘lingkungan’ 

merupakan faktor yang paling donminan. Para pakar pendidikan 

menilai masing-masing siswa berbeda dalam menentukan kapan 

memulai titik awal melaksanakan belajar serta menentukan kapan 

penguatan yang paling efektif. Faktor paling penting mempengaruhi 

belajar perilaku adalah bagaimanapun susunan rangsangan dan 

konsekuensi dalam lingkungan belajar.’ 

 

3. Peran Memori 

Bagaimana memori atau ingatan menyimpan perilaku-perilaku 

yang sudah biasa dilakukan siswa dan selanjutnya dalam penguatan 

dapat dipanggil lagi untuk digunakan sewaktu-waktu diperlukan ? 

Dalam paham perilaku sedikit perhatian/dibahas bagaimana kebiasaan 

ini disimpan atau diingat untuk penggunaan masa depan.’Lupa’ 

dikaitkan dengan ‘non use’ (tidak digunakan) sebagai tanggapan dari 

waktu ke waktu. Penggunaan praktek perilaku secara periodik/kontinyu 

merupakan review perilaku yang berfungsi untuk mempertahankan 

kesiapan pelajar untuk menanggapi secara otomatis karena sudah 

menjadi kebiasaan (Schunk, 1991). 

 

4. Terjadinya Transfer 

Transfer merujuk ke aplikasi belajar pengetahuan dalam cara-cara 

baru atau situasi baru, serta bagaimana belajar sebelumnya dapat 

mempengaruhi pembelajaran baru. Dalam teori belajar perilaku, transfer 

adalah hasil dari generalisasi, dan situasi yang melibatkan serupa 

memungkinkan perilaku untuk mentransfer seluruh elemen umum. 

Sebagai contoh, siswa yang telah belajar untuk mengenali dan 

mengklasifikasikan jenis pohon beringin (rindang) dan pohon cemara 

(tidak rindang), maka siswa akan menunjukkan telah terjadi transfer 

perilaku ketika ia menggolongkan jenis-jenis pohon yang mirip dengan 

menggunakan proses yang sama. Persamaan di antara pohon- pohon 
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beringin dan cemara memungkinkan siswa untuk menerapkan 

pengalaman sebelumnya dalam klasifikasi pohon untuk tugas 

klasifikasi jenis pohon yang mirip dengan beringin dan cemara. 

 

5. Pendekatan Pembelajaran Terbaik 

Para pakar pendidikan berupaya untuk meresepkan strategi yang 

paling tepat untuk membangun dan memperkuat stimulus, respon dan 

asosiasi (Winn, 1990), termasuk penggunaan pembelajaran isyarat, 

praktek, dan  penguatan. Resep yang handal telah terbukti efektif 

dalam memfasilitasi pembelajaran yang melibatkan diskriminasi 

(mengingat fakta), generalisasi (mendefinisikan dan menggambarkan 

konsep), asosiasi (menerapkan penjelasan), dan merangkai (secara 

otomatis melakukan prosedur tertentu); namun, pada umumnya 

disepakati bahwa prinsip- prinsip perilaku tidak cukup menjelaskan 

‘akuisisi keterampilan tingkat tinggi’ atau yang memerlukan 

‘kedalaman pemikiran’ , misalnya : perkembangan bahasa, pemecahan 

masalah, menghasilkan kesimpulan, berpikir kritis (Schunk, 1991). 

 

6. Prinsip Dasar Yang Relevan Dengan Desain Pembelajaran 

Banyak asumsi dasar dan karakteristik teori perilaku 

(behaviorisme) tertanam dalam praktek-praktek desain pembelajaran 

saat ini. Behaviorisme digunakan sebagai dasar untuk merancang 

banyak bahan-bahan audio-visual dan memunculkan banyak strategi 

pembelajarn yang terkait, seperti pembelajaran mesin dan pembelajaran 

program teks. Contoh lain yang lebih baru mencakup prinsip-prinsip 

yang digunakan dalam pembelajaran komputer (CAI) dan belajar tuntas. 

Asumsi-asumsi tertentu atau prinsip-prinsip yang memiliki relevansi 

langsung desain pembelajaran meliputi: 

o Penekanan pada memproduksi sesuatu hasil yang dapat diamati dan 

diukur dalam siswa (tujuan perilaku, tugas analisis, direferensikan 

kriteria penilaian). 

o Pra-penilaian terhadap siswa untuk menentukan mana pembelajaran 

yang harus dimulai terlebih dahulu (analisis karakteristik siswa). 

o Penekanan pada penguasaan langkah-langkah awal sebelum maju ke 

tingkat kinerja yang lebih kompleks (presentasi urutan 

pembelajaran, belajar tuntas). 
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o Penggunaan penguatan dampak kinerja (adanya reward/penghargaan 

nyata, umpan balik informatif). 

o Menggunakan isyarat, memberi kesempatan praktek untuk 

memastikan sebuah asosiasi. 

o Adanya stimulus-respons yang kuat (urutan dari sederhana ke 

kompleks, penggunaan praktek secara tepat & cepat). 

 

7. Pembelajaran Terstruktur 

Tujuan dari pembelajaran perilaku adalah menimbulkan 

respon/penampilan/ kinerja yang disajikan siswa dengan rangsangan 

yang sesuai dengan tujuan; untuk mencapai hal ini, siswa harus tahu 

bagaimana mengeksekusi tanggapan yang tepat, serta kondisi dimana 

respon/penampilan harus dibuat; oleh karena itu pembelajaran harus 

disusun mengarah di sekitar presentasi dari target stimulus dan 

penyediaan kesempatan bagi siswa untuk praktek membuat 

respon/penampilan yang tepat. Selanjutnya untuk memfasilitasi 

terjadinya stimulus-respon, maka pembelajaran dapat menggunakan 

berbagai isyarat/tanda-tanda yang jelas (awal untuk meminta 

pengiriman respon) dan penguatan atau pengulangan (untuk 

memperkuat respons yang benar terkait dengan tujuan stimulus). Teori 

perilaku menyiratkan bahwa pekerjaan para nara sumber/pendidik/ 

pengajar/dosen dalam mendesain pembelajaran harus melakukan hal-

hal antara lain: 

o Menentukan isyarat yang dapat menimbulkan tanggapan yang 

diinginkan. 

o Mengatur situasi praktek, kecepatan untuk terjadinya stimulus-

respon sesuai rangsangan target yang awalnya tidak memiliki 

kekuatan untuk mendatangkan tanggapan/respon yang sangat 

diharapkan dan untuk menimbulkan tanggapan dalam bentuk 

kinerja. 

o Mengatur kondisi lingkungan sehingga siswa dapat membuat 

tanggapan yang benar sesuai dengan rangsangan yang ada dan 

menerima penguatan untuk tanggapan tersebut (Gropper, 1987). 
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Proses Pembelajarannya: 

 

 

 

Aliran belajar perilaku mendapat beberapa kritik dari masyarakat 

pendidikan baik menyangkut proses maupun output balajar, yaitu 

antara lain: 

a. Proses belajar yang kompleks tidak dapat dijelaskan; 

b. Asumsi “stimulus-respon “terlalu sederhana, karena tidak semua 

hasil belajar dapat diamati dan diukur seketika; 

c. Dianggap mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen 

(terfokus hanya satu), dan tidak terdapat kreatifitas. 

 

Perkembangan lebih lanjut dari teori belajar perilaku munculnya 

‘teori belajar sosial’ yang merupakan perluasan teori belajar perilaku. 

Teori ini lebih menekankan pentingnya interaksi dengan lingkungan. 

Pemodelan (modelling) merupakan salah satu konsep belajar sosial, 

yaitu belajar dari keberhasilan atau kegagalan orang lain (studi banding, 

banch mark, magang dll), terdapat 4 (empat) fase dalam teori belajar 

sosial: 

a. Fase perhatian; 

b. Fase mengingat; 

c. Fase reproduksi/unjuk kerja; 

d. Fase motivasi (adanya penghargaan dari orang lain). 

 

Perubahan perilaku yang disebabkan karena proses fisiologis, 

mekanis dan kematangan, seperti: kelelahan, adaptasi indera, obat-

obatan, berbicara, berjalan bukan termasuk belajar; tetapi menurut 

teori ini definisi belajar adalah perubahan perilaku yang dihasilkan dari 

‘pengalaman’ karena berhubungan dengan lingkungan. 

Contoh: aplikasi teori perilaku dalam kegiatan pembelajaran (learning 
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to to/keterampilan) 

a. Memberikan stimulus: menyajikan/presentasi materi, pertanyaan, 

latihan, praktek, tes, tugas-tugas); 

b. Mengamati dan mengkaji respon siswa: menjawab pertanyaan, 

unjuk kinerja; 

c. Memberikan penguatan/pengulangan: pengulangan presentasi, 

memberikan contoh secara berulang-ulang (contoh salah dan contoh 

benar); 

d. Mengamati respon siswa: penyempurnaan unjuk kerja; 

e. Memberikan stimulus baru; 

f. Dan lain lain. 
 

 

 

 

C. TEORI BELAJAR KOGNITIF (COGNITIVISM) 

Pada akhir 1950-an, teori belajar mulai terjadi pergeseran dari 

penggunaan model perilaku ke pendekatan yang mengandalkan model 

teori belajar dari ilmu kognitif. Psikolog dan pendidik mulai prihatin 

dengan pendekatan perilaku, yaitu hasil belajarnya harus dapat diamati 

(observable) dan sebaliknya kurang menekankan pada proses kognitif 

yang lebih kompleks seperti: pemikiran, pemecahan masalah, bahasa, 

pembentukan konsep dan informasi pengolahan (Snelbecker, 1983). 

Dalam dekade terakhir, sejumlah penulis di bidang desain pembelajaran 

secara terbuka dan sadar ternyata banyak yang menolak dengan 

pendekatan perilaku dan mendukung pembelajaran yang diambil dari 

pendekatan ilmu kognitif. Apakah dipandang sebagai sebuah revolusi 

terbuka atau hanya proses evolusi yang bertahap, tampaknya terdapat 

pengakuan umum bahwa teori kognitif telah pindah ke garis depan 

menjadi acuan teori pembelajaran (Bednar et al., 1991). Pergeseran dari 

orientasi perilaku (dimana penekanan pada ‘prestasi siswa’ secara 

nyata/teramati oleh manipulasi suatu stimulus) berubah ke orientasi 
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kognitif (dimana penekanan lebih pada ‘pengolahan mental’); hal ini 

telah menciptakan pergeseran prosedur memanipulasi bahan-bahan yang 

akan disajikan dalam sistem pembelajaran ke prosedur yang 

mengarahkan pengolahan mental dan interaksi siswa dalam sistem 

desain pembelajaran (Merrill Kowalis, & Wilson, 1981). 

Belajar menurut teori kognitif adalah: perubahan dalam 

persepsi/pemahaman, perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu 

berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Asumsi 

dasarnya adalah bahwa setiap orang telah mempunyai pengalaman dan 

pengetahuan, dimana pengetahuan dan pengalaman tersebut tertata 

dalam struktur kognitifnya. Menurut teori ini proses belajar akan 

berlangsung baik bila materi pelajaran yang baru beradaptasi 

(berkaitan/bersinambungan) secara klop dengan struktur kognitif yang 

sudah dimiliki siswa; tokoh menganut teori ini antara lain: Piaget, 

Bruner, Asubel. Dalam teori ini lebih menekankan pada ‘proses 

belajar’ dari pada ‘hasil belajar’ itu sendiri. Belajar tidak sekedar 

melibatkan hubungan stimulus dan respon, tetapi bagaimana suatu 

ilmu baru berasimilasi dengan ilmu yang sebelumnya telah 

dimiliki. Ilmu pengetahuan dibangun melalui proses interaksi yang 

berkesinambungan dengan lingkungan. 

Teori-teori kognitif menekankan akuisisi pengetahuan dan struktur 

mental internal. Para ahli teori kognitif fokus pada konseptualisasi dari 

proses belajar siswa dan mengatasi masalah informasi bagaimana 

diterima, terorganisir, disimpan, dan diperoleh oleh pikiran. 
 

1. Terjadinya Proses Belajar 

Teori-teori kognitif penekanannya pada akuisisi pengetahuan dan 

struktur mental internal, dengan demikian lebih dekat ke rasionalis akhir 

dari ‘epistemologi kontinum’ (Bower & Hilgard, 1981). Belajar 

disamakan dengan suatu perubahan dalam ‘situasi pengetahuan’ dan 

bukan perubahan dalam ‘kemungkinan respon’. Teori-teori kognitif 

fokus pada ‘konseptualisasi’ dari proses belajar siswa dan mengatasi 

masalah bagaimana informasi diterima, terorganisir, disimpan, dan 

diperoleh oleh pikiran. Belajar dalam hal ini fokusnya tidak saja pada 

‘bagaimana siswa mengerjakan’ tetapi ‘apa yang siswa ketahui’ dan 

‘bagaimana mereka memperoleh informasi’ (Jonassen, 1991b). Akuisisi 
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pengetahuan digambarkan sebagai aktivitas mental yang memerlukan 

pengkodean internal dan penataan oleh siswa. Siswa dipandang sebagai 

peserta belajar yang sangat aktif dalam proses pembelajaran. 

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Belajar 

Aliran kognitif, seperti aliran perilaku juga menekankan peran 

‘kondisi lingkungan’ yang dominan dalam memfasilitasi belajar. 

Penjelasan pembelajaran bahwa demonstrasi, contoh ilustratif dan 

membandingkan dengan non-contoh, semua dianggap menjadi 

instrumen dalam bimbingan belajar siswa; demikian pula, penekanan 

pada peran praktek dengan umpan balik korektif. Sampai saat ini, sedikit 

dapat dideteksi berbedaan antara dua teori ini; namun, sifat "aktif" siswa 

dianggap cukup berbeda. Pendekatan kognitif lebih berfokus pada 

kegiatan mental pelajar yang mengarah ke respon dan mengakui proses 

mental perencanaan, strategi penetapan tujuan, dan organisasi (Shuell, 

1986). Teori-teori kognitif berpendapat bahwa tanda-tanda lingkungan 

dan komponen pembelajaran itu sendiri tidak dapat menjelaskan semua 

proses belajar yang dihasilkan dari kondisi pembelajaran. Sebagai 

tambahan elemen-elemen kunci termasuk cara bahwa peserta 

menghadiri, memberi kode, mengubah, mendengar ulang, menyimpan 

dan mengambil informasi. Teori-teori kognitif lebih menekankan pada 

akuisisi pengetahuan dan struktur mental internal siswa yang fokus 

pada konseptualisasi dari proses belajarnya dan mengatasi masalah 

bagaimana informasi deterima, diorganisir, disimpan, dan diperoleh 

oleh pikiran. Pikiran, keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki 

siswa juga dianggap sebagai hal yang mempengaruhi proses 

pembelajaran (Winne, 1985). Fokus yang nyata dari pendekatan 

kognitif adalah bagaimana mengubah siswa dengan mendorong untuk 

menggunakan strategi belajar yang sesuai. 

 

3. Peran Memori 

Sebagaimana ditunjukkan di atas, memori diberikan peran penting 

dalam proses pembelajaran ketika informasi yang disimpan dalam 

memori secara terorganisir & bermakna. Pengajar bertanggung jawab 

untuk membantu peserta didik dalam mengorganisir informasi dengan 

beberapa cara yang optimal. Pengajar menggunakan teknik seperti: 
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analogi, hubungan hirarkis dan matriks untuk membantu peserta didik 

menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya. 

‘Lupa’ adalah ketidak-mampuan untuk mengambil informasi dari 

memori karena adanya gangguan, kehilangan memori, atau tidak 

menggunakan isyarat yang memadai untuk mengakses informasi. 

 

4. Terjadinya Transfer 

Menurut teori kognitif, transfer adalah bagaimana suatu informasi 

dapat disimpan dalam memori (Schunk, 1991). Ketika seorang pelajar 

telah mengerti bagaimana cara menerapkan pengetahuan dalam konteks 

yang berbeda, hal tersebut menunjukkan telah terjadi transfer. 

Pemahaman atas sesuatu dipandang sebagai penyusunan suatu 

pengetahuan yang basisnya dalam bentuk aturan, konsep, dan 

diskriminasi (Duffy & Jonassen, 1991). Pengetahuan sebelumnya (yang 

lama) digunakan untuk menetapkan batas untuk mengidentifikasi 

persamaan dan perbedaan dengan informasi baru. Pengetahuan tidak 

hanya harus disimpan dalam memori tetapi pengetahuan itu juga harus 

digunakan untuk aktivitas pembelajaran atau dunia nyata tertentu, hal 

tersebut akan memicu tanggapan/respon tertentu, yang akan 

memperkuat memori atas pengetahuan tersebut. 

 

5. Pendekatan Pembelajaran Terbaik 

Teori belajar kognitif lebih ditekankan pada pada struktur mental; 

teori-teori kognitif biasanya dianggap lebih cocok untuk menjelaskan 

bentuk-bentuk belajar kompleks (penalaran, pemecahan masalah, 

pengolahan informasi) daripada teori perilaku (Schunk, 1991). Namun, 

sangat penting untuk menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran aliran 

perilaku dan kognitif seringkali sama, yaitu: proses mentransfer 

pengetahuan kepada siswa secara efisien & efektif (Bednar et al., 

1991). Dua teknik yang digunakan oleh kedua kelompok paham dalam 

mencapai efektivitas dan efisiensi transfer pengetahuan ini adalah: 

a. Penyederhanaan 

b. Standardisasi; 

 

Pengetahuan dapat dianalisis, didekomposisi, dan disederhanakan 

untuk dimasukkan ke dalam blok bangunan dasar kognisi otak manusia. 
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Transfer pengetahuan dipercepat jika informasi yang tidak relevan 

dihilangkan. Sebagai contoh: peserta menghadiri suatu lokakarya, maka 

informasi dalam lokakarya akan dikemas sedemikian rupa sehingga 

mereka dapat menyerap, mengakomodasi dan menyimpannya ke dalam 

informasi baru secara cepat dan semudah mungkin. Penganut paham 

perilaku akan berfokus pada desain lingkungan untuk mengoptimalkan 

transfer informasi/pengetrahuan, sementara paham kognitif akan 

menekankan pada proses strategi penyampaian 

informasi/pengetahuan yang efisien. 

 

6. Prinsip Dasar yang Relevan dengan Desain Pembelajaran 

Banyak strategi pembelajaran yang dianjurkan dan dimanfaatkan 

oleh teori kognitif; kesamaan dari teori kognitif dengan teori perilaku 

adalah menggunakan umpan balik. Perilaku menggunakan umpan 

balik (penguatan) untuk mengubah perilaku ke arah yang diinginkan, 

sementara kognitif membuat/menggunakan umpan balik (hasil 

pengetahuan) untuk membimbing dan mendukung koneksi mental yang 

akurat (Thompson, Simonson, & Hargrave, 1992). Siswa mengerjakan 

tugas analisis juga penting baik untuk paham kognitif maupun perilaku, 

namun untuk alasan yang berbeda. Paham kognitif melihat bahwa siswa 

yang menentukan kecenderungan untuk belajar, yaitu: bagaimana siswa 

dapat aktif, mempertahankan, dan mengarahkan pembelajarannya (Th 

ompson et al., 1992). Selain itu, paham kognitif menguji siswa untuk 

menentukan bagaimana desain pembelajaran dapat menfasilitasi secara 

mudah proses asimilasi pengetahun baru dengan penegtahuan lama. 

Sebaliknya, paham perilaku melihat peserta didik/siswa menentukan 

pelajaran mana yang harus dimulai terlebih dahulu? (pada tingkat apa 

yang saat ini siswa sedang lakukan dan mencapai keberhasilan) dan 

penguatan apa yang paling efektif (konsekuensi apa yang paling 

diinginkan oleh peserta didik). Asumsi-asumsi tertentu atau prinsip-

prinsip yang memiliki relevansi langsung dengan desain pembelajaran 

meliputi: 

o Penekanan pada keterlibatan aktif pelajar pada proses pembelajaran 

(misalnya: perencanaan, pemantauannya, dan teknik revisi). 

o Menggunakan analisis hirarkis untuk mengidentifikasi dan 

menggambarkan hubungan pra- syarat (analisis prosedur). 
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o Penekanan pada penataan, pengorganisasian dan tata-urutan 

informasi untuk memfasilitasi pengolahan informasi secara optimal 

(penggunaan strategi kognitif seperti: menguraikan, ringkasan, 

sintesis, panataan informasi dll.). 

o Penciptaan lingkungan yang memungkinkan dan mendorong siswa 

untuk membuat hubungan dengan informasi yang akan diterima 

sebelum memulai belajar (ingat keterampilan prasyarat; 

menggunakan contoh-contoh yang relevan, analogi). 

 

7. Pembelajaran Terstruktur 

Teori perilaku mensyaratkan bahwa pengajar harus mengatur 

kondisi lingkungan sehingga siswa merespon dengan baik dan 

memberikan presentasinya/penampilannya secara optimal. Teori- teori 

kognitif menekankan bagaimana membuat pengetahuan bermakna dan 

membantu pelajar mengatur dan menghubungkan informasi baru 

dengan pengetahuan lama yang ada di memori. Pembelajaran harus 

didasarkan pada struktur mental yang ada pada siswa (skema yang ada), 

sehingga dapat efektif. Informasi harus diatur sedemikian rupa 

sehingga pelajar dapat menghubungkan informasi baru dengan 

pengetahuan lama yang ada dalam memori; analogi dan metafora adalah 

contoh dari jenis strategi kognitif. Strategi kognitif yang lain mungkin 

termasuk penggunaan bingkai/batasan, menguraikan, konsep pemetaan, 

pengelolan dan sebagainya (West, petani, & Wolff, 1991). Penekanan 

kognitif tersebut menyiratkan bahwa tugas utama pengajar/desainer 

mencakup: 

a. Pemahaman individu menghasilkan berbagai pengalaman belajar 

untuk situasi belajar tertentu sehingga memberikan hasil 

pembelajarannya yang optimal. 

b. Menentukan cara yang paling efektif untuk mengatur struktur 

informasi baru sehingga dapat masuk ke dalam informasi yang 

dimiliki siswa sebelumnya guna memperoleh pengetahuan, 

kemampuan dan pengalaman baru. 

c. Mengatur praktek dan umpan balik sehingga informasi baru secara 

efektif dan efisien berasimilasi dan/atau ditampung dalam struktur 

kognitif para peserta didik secara permanen (Stepich & Newby, 

1988). 
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Proses Belajar Mengajar/Pembelajarannya: 

 

 

 

Teori Piaget mengembangkan proses belajar mencakup 3 (tiga) tahap proses 

yaitu: 

a. Asimilasi: pengintegrasian dengan pengetahuan lama; 

b. Akomodasi: penyesuaian dengan pengetahuan baru; 

c. Equiliberasi: penyesuaian berkesinambungan. 

 

Kritik dari masyarakat pembelajaran terhadap teori belajar kognitif antara lain: 

a. Teori belajar kognitif lebih dekat kepada psikologi dari pada teori belajar, 

sehingga aplikasinya dalam proses belajar tidak mudah; 

b. Struktur kognitif seringkali sulit dipahami, tidak mudah untuk 

mengidentifikasi pengetahuan lama yg telah dimiliki siswa. 

Contoh: aplikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran/instruksional 

yang menuntut keterlibatan aktif siswa antara lain: ingatan, pamahaman, 

penerapan, analisis, evaluasi, kreatif): learning to know 

a. Meyampaikan materi fenomen alam, kecenderungan perilaku makhluk 

hidup dll 

b. Membahas bersama dan menyimpulkannya dengan menggunakan metode 

pembelajaran siswa aktif, seperti: diskusi kelompok, eksperimen, praktek, 

problem solving, role-play dll; 

c. Memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang memacu kreativ 

diskusi dan lain lainya. 
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D. TEORI BELAJAR KONSTRUKTIVISME 

Asumsi filosofis teori belajar kontruktivisme didasarkan pada teori 

perilaku dan kognitif, terutama obyeknya dunia nyata yang merupakan 

fenomena di luar diri siswa. Tujuan pembelajaran adalah untuk 

memetakan struktur wawasan siswa (Jonassen, 1991b). Sejumlah teori 

kognitif kontemporer telah mulai mempertanyakan asumsi dasar 

objektifitas dan mulai mengadopsi pendekatan konstruktivis untuk 

belajar dan memahami: bahwa “pengetahuan merupakan fungsi dari  

bagaimana individu menciptakan makna dari pengalaman sendiri". 

Teori-teori kognitif menekankan bagaimana membuat pengetahuan 

bermakna dan membantu pelajar mengatur hubungan informasi baru 

dengan pengetahuan yang sudah ada dalam memorinya. 

Konstruktivisme bukanlah pendekatan yang sama sekali baru untuk 

belajar. Seperti kebanyakan teori belajar lainnya konstruktivisme 

memiliki beberapa akar filosofis dan psikologis dari sudut pandang para 

ahli kognitif seperti: Piaget, Bruner dan Goodman (Perkins, 1991). 

Dalam beberapa tahun terakhir,’konstruktivisme’ telah telah diterima 

oleh berbagai para desain pembelajaran dari berbagai disiplin ilmu yang 

berbeda (Bednar et al., 1991). 

 

1. Terjadinya Proses Belajar 

Konstruktivisme adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa 

belajar setara dengan menciptakan makna dari pengalaman (Bednar 

et al., 1991). Meskipun Konstruktivisme dianggap sebagai cabang dari 

cognitivism yaitu mengandung makna bahwa belajar sebagai aktivitas 

mental, namun membedakan dirinya dari teori-teori kognitif yang 

tradisional dalam beberapa cara. Sebagian psikolog kognitif 

memikirkan pikiran sebagai alat referensi untuk dunia nyata; sedangkan 

konstructivisme percaya bahwa pikiran merupakan filter masukan dari 

seluruh penjuru untuk menghasilkan realitas yang unik (Jonassen, 

1991a). Seperti pendapat rasionalis Plato bahwa pikiran diyakini 

menjadi sumber semua makna, dan paham empirik berpendapat bahwa 

pengalaman individu yang berinteraksi langsung dengan lingkungan 

merupakan hal yang dianggap penting. Konstruktivisme mengacu pada 

kedua kategori tersebut yaitu menekankan interaksi antara keduanya. 

Paham konstruktivisme tidak seperti paham kognitiv dan perilaku yaitu 
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percaya bahwa pengetahuan merupakan pikiran yang independen dan 

dapat "dipetakan" pada seorang siswa. 

Paham Konstruktivisme tidak menyangkal keberadaan dunia 

nyata tetapi berpendapat bahwa apa yang kita ketahui di dunia 

(pengetahuan) berasal dari interpretasi kita sendiri atas 

pengalaman yang kita alami. Pada umumnya manusia mengartikan hal 

tersebut sebagai kebalikannya (pengalaman berasal/diperoleh dari 

pengetahuan yang kita ketahui); karena itu terdapat banyak kemungkinan 

dari arti memperoleh pengalaman, kita tidak dapat mengatakan makna 

yang telah ditetapkan, bahwa hal tersebut adalah ‘benar’. Pelajar tidak 

menstransfer pengetahuan dari dunia luar ke dalam kenangan mereka; 

melainkan mereka membangun pribadi interpretasi dunia berdasarkan 

pengalaman pribadi dan interaksi. Dengan demikian, representasi 

internal pengetahuan selalu terbuka untuk perubahan; tidak terdapat 

realitas objektif dari peserta didik yang berusaha untuk tahu. 

Pengetahuan muncul dalam konteks di mana terdapat hal-hal yang 

relevan; oleh karena itu, untuk memahami pembelajaran yang telah 

terjadi dalam individu, terkait dengan pengalaman nyata, maka 

diperlukan pengujian (Bednar et al., 1991). 

 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Belajar 

Faktor pelajar/siswa dan lingkungan sangat penting untuk proses 

belajar konstruktivis, yaitu bahwa untuk menciptakan suatu 

pengetahuan diperlukan interaksi antara siswa dan lingkungan. Paham 

konstruktivisme berpendapat bahwa dalam paham perilaku intinya 

adalah penentuan situan/kondisi (Jonassen, 1991a). Brown, Collins, dan 

Duguid (1989) menunjukkan bahwa situasi dan kognisi secara bersama-

sama memproduksi pengetahuan melalui berbagai kegiatan. Setiap 

tindakan yang dipandang sebagai ‘interpretasi dari situasi saat ini 

didasarkan pada seluruh proses interaksi sebelumnya’ (Clancey, 1986). 

Sangat penting bahwa terjadinya proses belajar karena adanya 

pengaturan yang realistis, seperti: kegiatan penyelesaian tugas-tugas 

dalam proses belajar, maka siswa akan memilih penyelesaian tugas yang 

sesuai/relevan dengan pengalaman hidup yang dimiliki para siswa. 
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3. Peran Memori 

Tujuan pembelajaran dalam teori kontrukstivisme tidak hanya 

memastikan bahwa individu tahu akan fakta-fakta tertentu, tetapi 

sebaliknya mereka harus menguraikan dan menginterpretasikan 

informasi. ‘Pemahaman siswa dibangun melalui penggunaan secara 

terus menerus situasi yang relevan dan tidak mengkristal menjadi 

konten kategoris’, hal tersebut yang dapat dipanggil oleh memori 

siswa (Brown et al., 1989, p. 33). Sebuah konsep akan terus 

berkembang melalui penggunaan konsep baru, situasi baru, adanya 

negosiasi, dan adanya kegiatan yang berbeda. Memori akan selalu di 

bawah konstruksi sebagai interaksi berbagai pengalaman secara 

kumulatif. Representasi dari pengalaman tidak diformalkan atau 

disusun dalam selembar deklaratif pengetahuan dan kemudian disimpan 

di kepala, tetapi penekanannya adalah tidak mengambil struktur 

pengetahuan secara utuh, tetapi menyediakan sarana pemahaman situasi 

khusus dengan ‘merakit’ pengetahuan sebelumnya dari beragam sumber 

yang tepat untuk masalah yang dihadapi peserta didik. Paham 

Konstructivisme menekankan pada penggunaan secara fleksibel dari 

pengetahuan yang sudah ada dari pada sekedar mengingat skema yang 

dikemas (Spiro, Feltovich, Jacobson, & Coulson, 1991). 

Representasi mental yang dikembangkan melalui tugas & 

keterlibatan siswa cenderung meningkatkan efisiensi untuk 

menyelesaikan tugas berikutnya sepanjang kondisi lingkungan tetap 

sama. Lingkungan belajar yang sama dimungkinkan akan mendorong 

urutan tindakan siswa yang sama pula (Brown et al., halaman 37). 

Jelasnya fokus dari paham konstruktivisme adalah menciptakan alat 

kognitif yang mencerminkan keleluasaan penggunaan kebiasaan, serta 

wawasan dan pengalaman individu. Untuk menjadi sukses, bermakna 

dan abadi, belajar harus mencakup tiga faktor-faktor penting menurut 

(Brown et al., 1989).: 

a. Kegiatan (praktik); 

b. Adanya konsep (pengetahuan); dan 

c. Budaya 
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4. Terjadinya Transfer 

Paham konstruktivisme mengasumsikan bahwa transfer 

pengetahuan (belajar) dapat difasilitasi oleh keterlibatan siswa dalam 

mengerjakan tugas-tugas nyata berdasarkan konteks yang bermakna; 

karena pemahaman diidentikkan dengan ‘proses mengalami’ dan 

keaslian pengalaman menjadi penting untuk menumbuhkan kemampuan 

individu menemukan dan menggunakan ide- ide (Brown et al., 1989). 

Konsep penting dalam pandangan konstruktivis adalah bahwa belajar 

selalu terjadi dalam konteks yang membentuk sebuah ‘link’ dengan 

pengetahuan yang telah tertanam di dalam memotinya (Bednar et al., 

1991). Untuk itu dalam paham kontruktivisme, tujuan pembelajaran 

merupakan gambaran penyelesaian tugas-tugas secara akurat, 

bukan menjelaskan struktur bagaiman mencapai penyelesaian 

tugas. Peyelesaian tugas-tugas belajar secara tepat dan efektif menuntut 

mutlak keterlibatan aktif pelajar dalam penggunaan alat-alat media 

pembelajaran dalam situasi dunia nyata yang sebenarnya. Dengan 

demikian, ukuran utama pembelajaran didasarkan pada seberapa efektif 

struktur pengetahuan peserta didik ‘berpikir dan melakukan’ dalam 

situasi dunia nyata. 

 

5. Pendekatan Pembelajaran Terbaik 

Pandangan konstruktivisme tidak menerima asumsi bahwa jenis 

pembelajaran dapat diidentifikasi secara sendiri-sendiri antara ‘konten’ 

dan ‘konteks’ belajar (Bednar et al., 1991). Paham konstructivisme 

berpendapat mustahil untuk mengisolasi unit informasi atau membagi 

domain pengetahuan menurut analisis hubungan hirarkis. Jonassen 

(1991a) telah menggambarkan tiga tahap untuk akuisisi pengetahuan: a) 

pengantar, b) lanjutan dan c) expert. Paham ini berpendapat bahwa 

lingkungan belajar yang konstruktif yang paling efektif untuk tahap 

akuisisi pengetahuan. Akan terjadi kesalahpahaman di tahap lanjutan 

akuisisi, ketika ditemukan pada ‘tahap pengantar’ diperoleh 

ketidaksesuain, sehingga negosiasi, dan jika perlu, modifikasi dan/atau 

dihapus. Jonassen setuju bahwa pengetahuan pengantar akuisisi lebih 

baik didukung oleh pendekatan yang lebih objektif (pendekatan 

perilaku dan/atau kognitif) tetapi dalam pendekatan konstruktivisme, 

peserta didik akan memperoleh lebih banyak pengetahuan dengan 
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menyediakan daya konseptual yang diperlukan untuk menangani 

masalah-masalah yang kompleks dan kurang terstruktur. 

 

6. Prinsip Dasar yang Relevan dengan Desain Pembelajaran 

Menurut para desain konstruktivis bahwa metode dan strategi 

pembelajaran akan membantu para peserta aktif untuk dapat 

menjelajahi topik/lingkungan yang kompleks dan itu akan membuat 

para peserta didik berpikir dalam bidang konten tertentu. Pengetahuan 

bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi terkait dengan konteks di bawa 

oleh para peserta didik itu sendiri melalui studi dan pengalaman tentang 

konteks tersebut. Dengan demikian, para peserta didik dapat didorong 

untuk membangun pemahaman mereka sendiri dan kemudian 

memvalidasi, melalui negosiasi sosial & perspektif baru. Konten 

pembelajaran tidak ditentukan sebelumnya, informasi dapat diperoleh 

dari banyak sumber penting. Dengan demikian, tujuan penampilan 

tidaklah berhubungan dengan begitu banyak konten sebagaimana 

mereka melakukan proses konstruksi. Beberapa strategi yang spesifik 

dimanfaatkan oleh para konstructivis untuk: 

o Membuat tugas dalam konteks dunia nyata. 

o Menggunakan pengetahuan magang, pemodelan dan pembinaan 

murid atas penampilan para ahli. 

o Presentasi dari beberapa perspektif (kolaboratif belajar untuk 

mengembangkan dan berbagi pandangan alternatif). 

o Negosiasi sosial (perdebatan, diskusi, memberikan bukti). 

o Gunakan contoh-contoh nyata ‘bagian dari kehidupan’ dan dapat 

membangun kesadaran 

o reflektif. 

o Memberikan bimbingan yang cukup besar pada penggunaan proses 

konstruktif. 

o Berikut ini adalah beberapa asumsi-asumsi tertentu atau prinsip-

prinsip dari posisi konstruktivis yang memiliki relevansi langsung 

untuk desain instruksional: 

o Penekanan pada identifikasi konteks di mana keterampilan akan 

dipelajari dan kemudian diterapkan (belajar dalam konteks yang 

bermakna). 

o Penekanan pada kontrol dan kemampuan pelajar untuk 
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memanipulasi informasi (aktif menggunakan apa yang dipelajari). 

o Penyajian informasi yang dibutuhkan dalam berbagai cara yang 

berbeda (meninjau kembali konten pada waktu yang berbeda, dalam 

konteks awal, untuk tujuan yang berbeda, dan dari perspektif 

konseptual yang berbeda). 

o Mendorong penggunaan kemampuan pemecahan masalah yang 

memungkinkan para peserta didik dapat ‘melampaui informasi 

diberikan’ (mengembangkan keterampilan pengenalan pola, cara 

menyajikan alternatif untuk menentukan masalah). 

o Penilaian difokuskan pada transfer pengetahuan dan keterampilan 

(menyajikan masalah baru dan situasi yang berbeda dari keadaan 

awal instruksi). 

 

7. Bagaimana Pembelajaran harus terstruktur? 

Sepanjang pergerakan paham perilaku — kognitivis — 

konstruktivis secara terus menerus, fokus pembelajaran bergeser 

dari pengajaran menjadi belajar, dari transfer pasif fakta menjadi 

rutinitas aplikasi aktif, dan dari ide-ide menjadi masalah. 

Kognitivis dan konstructivis melihat pelajar/siswa terlibat secara 

aktif dalam proses pembelajaran, namun konstruktivis lebih melihat 

pelajar sebagai lebih ‘prosesor aktif’ mengelola informasi. Siswa/ 

pelajar menguraikan dan menafsirkan informasi yang diberikan (Duff y 

& Jonassen, 1991), dan maknanya dibuat oleh pelajar: apa yang menjadi 

tujuan belajar, tujuan tidak ditentukan sebelumnya rencana 

pembelajaran dibuat. Peran pembelajaran dalam pandangan 

konstruktivis adalah untuk menunjukkan kepada siswa 

o Bagaimana membangun pengetahuan; 

o Mempromosikan kerjasama dengan pihak lain; 

o Menunjukkan berbagai perspektif yang dapat dibawa untuk 

mengatasi masalah tertentu; 

o Memilih posisi untuk dapat mandiri (mempunyai pendapat sendiri), 

sambil menyadari dasar pandangan lain yang mereka mungkin tidak 

setuju (Cunningham 1991, halaman 14). 

 

Meskipun penekanannya pada konstruksi pelajar, desain 

instruksional/peran instruktur adalah masih kritis (Reigeluth, 1989). 
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Berikut tugas desainer menjadi dua kali lipat: 

a. Mengajar siswa bagaimana membangun makna, serta bagaimana 

efektivitas monitoringnya, mengevaluasi, dan memperbarui 

konstruksi tersebut. 

b. Menyelaraskan desain pembelajaran dengan pengalaman 

siswa/pelajar sehingga konteksnya otentik, relevan & dapat dialami. 

 

Meskipun pendekatan konstruktivis cukup sering digunakan dalam 

persiapan para pengacara, dokter, arsitek, dan pengusaha untuk kegiatan 

magang dan pelatihan (pendidikan orang dewasa), dan biasanya belum 

banyak diterapkan di arena pendidikan anak (Resnick, 1987). namun, bila 

seorang mahasiswa ditangani oleh para konstruktivis mungkin akan 

menjadi matang dalam pengalaman ‘magang’. Sebagai contoh, seorang 

mahasiswa pendesain instruksional pemula yang ingin belajar tentang 

analisis kebutuhan, maka akan ditempatkan di situasi yang memerlukan 

penilaian tentang bagaimana melakukan analisis kebutuhan. Melalui 

pemodelan dan keterlibatan pembinaan para ahli dalam kasus-kasus 

yang otentik, perancang pemula akan mengalami proses yang mendalam 

dalam konteks keadaan permasalahan yang sebenarnya. Seiring waktu, 

beberapa tambahan situasi akan dialami oleh mahasiswa, dan semua 

memerlukan kemampuan yang sama untuk menganalisis kebutuhan. 

Setiap pengalaman baru yang dialami mahasiswa tersebut akan 

memberikan kontribusinya untuk membangun dan beradaptasi dengan 

pengalaman yang telah dibangun sebelumnya, sehingga mahasiswa 

akan memperoleh kepercayaan diri dan mendapat pengalaman yang 

lain, maka ia akan pindah ke fase belajar kolaboratif, yang mana 

diskusi menjadi penting. Dengan berbicara/berdikusi dengan dengan 

orang/siswa lain (peer, maju mahasiswa, dosen dan desainer), siswa 

menjadi lebih mampu mengartikulasikan pemahaman dalam proses 

analisis kebutuhan mereka sendiri; ketika mereka menemukan teori-

teori, mereka mulai melihat kegiatan-kegiatan yang jelas dan baru, yang 

membimbing mereka ke arah konseptual membingkai kembali apa yang 

telah dipelajari. Mahasiswa mendapatkan suasana keakraban dengan 

analisis dan tindakan dalam situasi yang kompleks dan akibatnya mulai 

memperluas cakrawala mereka. Mereka menemukan buku yang relevan, 

menghadiri konferensi dan seminar, membahas masalah dengan 
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mahasiswa lain, dan menggunakan pengetahuan mereka untuk 

menafsirkan banyak situasi di sekitar mereka (tidak hanya terkait 

dengan isu-isu desain khusus). Tidak hanya para peserta didik telah 

terlibat dalam berbagai jenis/bentuk belajar yang berbeda, karena 

mereka sudah pindah dari pemula menjadi "pemula ahli", tetapi juga 

sifat proses pembelajaran telah berubah juga. 

 

 

 

E. TEORI BELAJAR ALIRAN HUMANISTIK 

Makna belajar menurut aliran hunanistik berkaitan dengan upaya 

memanusiakan manusia, sehingga pada akhirnya hasil belajarnya 

adalah mampu mencapai aktualisasi diri. Teori belajar humanistik 

merupakan pengembangan dari gabungan paham kognitif dan paham 

perilaku. Teori humanistik menekankan pada “ISI” atau apa yang 

dipelajari dan cenderung memanfaatkan teknik belajar apapun, yang 

penting dapat mencapai tujuan belajar. Tokoh dalam teori ini antara 

lain: Krathwohl & Bloom, Kolb. 

 

Proses Pembelajarannya: 

 

 

Krathwohl & Bloom mengembangkan 3 (tiga) kawasan tujuan belajar: 

yaitu kawasan kognitif, psikomotor dan afektif. 

Kawasan kognitif mencakup 6 kawasan), yaitu: 

a. Ingatan; 

b. Pemahaman (interpretasi); 

c. Aplikasi (penggunaan konsep); 
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d. Analisis (penjabaran konsep); 

e. Evaluasi (membandingkan nilai, ide, metode). 

f. Kreasi (ide, gagasan). 

 

Kawasan Psikomotor mencakup 5 (lima) kawasan, yaitu: 

a. Peniruan (gerak); 

b. Penggunaan konsep-konsep; 

c. Ketepatan (gerakan benar); 

d. Perangkaian (melakukan beberapa gerakan); 

e. Naturalisasi (gerakan secara alami/wajar). 

 

Kawasan afektif mencakup 5 (lima) kawasan, yaitu: 

a. Pengenalan (penerimaan); 

b. Respon aktif (aktif berpartisipasi); 

c. Penghargaan (menerima nilai-nilai), 

d. Pengorganisasian (penggabungan nilai-nilai yang dipercaya), 

e. Pengalaman (menjadikan nilai-nilai menjadi bagian pola hidup). 

 

Kolb dalam teori Humanistik mengembangkan 4 (empat) tahap proses 

belajar, yaitu: 

a. Pengalaman konkrit: baru tahap mengalami, belum memahami; 

b. Pengalaman aktif dan reflektif: mulai mengamati pengalamannya 

secara aktif dan berusaha memahaminya; 

c. Konseptualisasi membuat abstraksi/berteori tentang pengalamannya; 

d. Eksperimentasi: mencoba mengaplikasikan. 

 

Kritik untuk teori belajar aliran humanistik antara lain: terlalu diskriptif, 

sulit untuk diaplikasikan dalam langkah-langkah praktis proses belajar. 

Contoh: aplikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran 

berkaitan dengan pemberian dorongan kepada siswa untuk berpikir 

induktif (konkret ke abstrak/faktual ke konsep) antara lain: 

a. Mengidentifikasi kemampuan awal; 

b. Mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan siswa belajar 

aktif/mengalami; 

c. Mendesain media/lingkungan yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran; 
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d. Membimbing belajar aktif, memahami pengalaman; 

e. Membuat konsep, mengaplikasikan konsep; 

f. Mengevaluasi proses dan hasil belajar; dll 

 

 

F. TEORI BELAJAR ALIRAN SIBERNETIK 

Teori belajar ini berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu 

informasi; makna belajar dalam teori ini berkaitan dengan ‘pengolahan 

informasi’. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa: tidak terdapat satu 

jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi, karena itu cara belajar 

ditentukan oleh sistem informasi. Teori Sibernetik lebih menekankan 

‘proses’ belajar (sistem informasi). Tokoh dalam teori ini antara lain: 

Landa, selanjutnya Landa mengembangkan 2 (dua) pendekatan belajar: 

a. Pendekatan Algoritmik: siswa berpikir secara “sistematik, tahap 

demi tahap, linier, lurus menuju satu target tertentu” (misal : 

matematika); 

b. Pendekatak Heuristik: menuntut siswa berpikir “divergen“ 

menyebar ke beberapa target sekaligus (informasi bermakna ganda 

dan banyak penafsiran) 
 

 

 

 

Proses Belajar Mengajar (Pembelajarannya): 

 

Kritik untuk teori belajar Sibernetik adalah bahwa penekanan belajar 

pada sistem informasi, sehingga kurang memperhatikan proses 

belajarnya itu sendiri. 

Contoh: aplikasi teori belajar sibernetik dalam kegiatan 
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pembelajaran/instruksional antara lain: 

a. Mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi. 

b. Menentukan pendekatan belajar sesuai dengan sistem informasi 

(linier atau menyebar). 

c. Menyusun materi pelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem 

informasinya. 
 

 

 

 

 5E-MODEL of  INSTRUCTION 
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III. TEORI PEMBELAJARAN 
 

 

 

 

A. PEMBELAJARAN ANAK-ANAK (PEDAGOGI) 

Pedagogi merupakan suatu seni dan ilmu mengajar anak-anak (The 

art and science of teaching children). Pengajaran anak-anak (pedagogi) 

menjadi titik tolak dari pembelajaran orang dewasa/andragogi (Knowles, 

1980). Secara umum ciri-ciri yang khas yang terdapat dalam proses 

pembelajaran anak-anak (pedagogi) antara lain: 

a. Suasana: bersiat formal, kaku, lambat, orientasi otoritas pengajar, 

kompetitif dan sarat penilaian. 

b. Perencanaan: dilakukan oleh pengajar/guru; 

c. Diagnosis kebutuhan: dilakukan oleh pengajar/guru; 

d. Penetapan tujuan: dilakukan oleh pengajar/guru; 

e. Desain pembelajaran: bahan ajar, penuntun belajar (silabus), sekuen 

(urutan) pembelajaran dilakukan oleh pengajar/guru; 

f. Kegiatan belajar: teknik penyajian & tugas bacaan; 

g. Evaluasi belajar: menentukan posisi siswa diantara klp, dilakukan 

oleh pengajar/guru, berpedoman pada norma (on a curva) dan 

pemberian angka. 
 

B. PEMBELAJARAN ORANG DEWASA (ANDRAGOGI) 

Seringkali berbagai pertanyaan muncul sehubungan dengan kalimat 

“pendidikan orang dewasa” seperti: apa itu pendidikan orang dewasa? 
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siapa pengajar orang dewasa? siapa peserta pendidikan orang dewasa? 

apa maksud diadakan pendidikan orang dewasa? dan lain-lain. Banyak 

pakar atau ahli pendidikan menulis tentang ‘pendidikan orang dewasa’ 

dan membuat rumusan- rumusan definisi sesuai dengan persepsi 

masing-masing. Secara umum para ahli pendidikan memandang 

pendidikan orang dewasa sebagai salah satu bentuk pendidikan yang 

berbeda dengan konsep pendidikan anak-anank (pedagogy). Istilah orang 

dewasa mempunyai banyak makna tergantung dari sudut pandang mana 

dalam memberikan makna, dari sudut pandang biologis, hukum, sosial 

maupun psikologi akan memberikan makna yang berbeda. 

1. Definisi Biologis: 

Seorang menjadi dewasa secara biologis ketika orang tersebut telah 

mencapai usia di mana ia dapat melakukan reproduksi yang pada 

umumnya terjadi pada masa awal remaja. 

2. Definisi Hukum: 

Seorang menjadi dewasa secara hukum ketika orang tersebut telah 

mencapai usia di mana undang-undang menyatakan ia dapat memiliki 

hak suara dalam pemilihan umum. 

3. Definisi Sosial: 

Seseorang menjadi dewasa secara sosial ketika orang tersebut telah 

mulai melaksanakan peran-peran orang dewasa seperti: peran kerja, 

peran pasangan (suami- istri), peran orang tua, peran sebagai warga 

negara dengan hak pilih, dll. 

4. Definisi Psikologi: 

Seseorang menjadi dewasa secara psikologi ketika orang tersebut 

telah memiliki konsep diri yang bertanggung jawab terhadap 

kehidupannya, yaitu: konsep untuk mengatur dirinya sendiri (self 

directing), seperti: mengambil keputusan sendiri. 

5. Definisi Pembelajaran/Pendidikan: 

Definisi orang dewasa yang digunakan ilmu pembelajaran adalah 

definisi dewasa secara Sosial dan Psikologi, yaitu telah mempunyai 

“peran” dan “mampu mengarahkan dirinya sendiri” (self directing); 

 

Pembelajaran orang dewasa berbeda dengan pembelajaran anak-

anak, pembelajaran anak- anak berlangsung dalam bentuk ‘asimilasi’ 

(intergrasi), ‘identifikasi’ dan ‘peniruan’ yang dititik-beratkan pada 
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proses pemberian dasar-dasar pengetahuan, pembentukan sikap 

mental dan moral (agama) serta pendidikan kewarganegaraan. 

Sedangkan pembelajaran orang dewasa lebih menitik-beratkan pada 

upaya peningkatan kehidupan mereka, memberikan/menambah 

keterampilan dan kemampuan untuk memecahkan berbagai 

permasalahan yang mereka alami dalam kehidupannya. Kata 

‘Andragogi’ barasal dari bahasa Yunani andr berarti ‘orang’ (bukan 

anak) dan agogus berarti ‘mengarahkan diri’. Dengan demikian hasil 

dari pembelajaran orang dewasa adalah mampu mengarahkan diri 

sendiri dan menjadi pengajar bagi dirinya sendiri. 

Menurut UNESCO (1976) pembelajaran orang dewasa adalah 

proses pembelajaran yang diorganisasikan ‘isinya’, ‘tingkatannya’ dan 

‘metodenya’ secara formal maupun non formal untuk memenuhi 

kebutuhan melengkapi / meningkatkan/memperkaya pengetahuan, 

kemampuan/keterampilan yang dapat membawa perubahan ke arah lebih 

baik bagi dirinya, masyarakat maupun negaranya. 

Secara umum beberapa asumsi berkaitan dengan pembelajaran 

orang dewasa yang membedakan dengan pembelajaran anak-anak, 

antara lain: 

a. Orang dewasa mampu mengarahkan dirinya untuk mempelajari 

sesuatu sesuai kebutuhannya; 

b. Pengalaman orang dewasa dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

untuk memperkaya dirinya dan sesama; 

c. Kesiapan belajar orang dewasa tumbuh dan berkembang terkait dengan 

tugas, tanggung jawab dan masalah kehidupannya; 

d. Orientasi belajar orang dewasa harus diarahkan dari berpusat bahan 

ajaran kepada pemecahan masalah; 

e. Motivasi belajar orang dewasa harus diarahkan dari pemberian pujian 

kepada relevansi kebutuhan dan kepentingannya. 
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Perbedaan Asumsi Pembelajaran Pedagogi Dan Andragogi 

(Knowles, 1993) 

 

Asumsi Peserta 

Didik 
Pedagogi Andragogi 

a. Konsep Diri: Tergantung 

pengajar/guru 

Tergantung pada diri 

sendiri 

b. Pengalaman: Masih harus 

dibentuk 

Sudah mempunyai 

pengala-man & sebagai 

sumber belajar 

c. Kesiapan belajar: Sama untuk 

seusia 

Sesuai tugas dan masalah 

d. Orientasi belajar: Bahan ajar Tugas dan masalah 

 

Unsur Proses Pembelajaran Pedagogi & Adragogi 
 

Unsur Proses 

Pembelajaran 
Pedagogi Andragogi 

a. Suasana: Formal, otoritas 

pengajar/guru, 

kompetitif, sarat 

penilaian 

Santai, informal hangat, 

Kerjasama 

b. Perencanaan: oleh 

pengajar/guru 

Peserta didik & 

fasilitator 

c. Diagnosis 

pembelajaran: 

oleh 

pengajar/guru 

Peserta didik & 

fasilitator 

d. Penetapan 

tujuan: 

oleh 

pengajar/guru 

Kerjasama/perundingan 

e. Desain 

pembelajaran

: 

oleh 

pengajar/guru 

Perjanjian /kontrak 

f. Kegiatan 

pembelajaran: 

Teknik penyajian 

dan tugas bacaan 

Teknik pengalaman, 

proyek, penelitian 

g. Evaluasi 

Pembelajaran: 

oleh 

pengajar/guru 

oleh peserta 

didik/rekan & 

fasilitator 
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BEBERAPA PRINSIP PEMBELAJARAN ORANG DEWASA:  

a. Tujuan Pembelajaran Orang Dewasa: Pencapaian kompetensi 

Membantu peserta didik sebagai orang dewasa yang ‘mampu’ 

menjalankan peran sosialnya di masyarakat secara bertanggung 

jawab untuk selalu mengembangkan diri melalui belajar sepanjang 

hayat, sehingga diperoleh rasa percaya diri, mempunyai kemampuan 

mandiri guna berperan aktif dalam proses pembangunan. 

Indikator pencapaian kompetensi: 

o Meningkatnya semangat percaya diri dan optimisme; 

o Meningkatnya kemampuan dan keterampilan untuk berbuat 

sesuatu; 

o Meningkatnya kemampuan untuk dapat ‘menerima’ atau 

‘menolak’ sesuatu atas dasar standar peraturan/nilai-nilai/etika 

masyarakat yang dianutnya. 

b. Pendekatan Pembelajaran Orang Dewasa (Andragogi) 

o Pendekatan ‘non otoriter’ atau persuasif; 

o Bersifat informal, memberikan rasa aman, fleksibel dan tidak 

mengancam; 

o Bertujuan untuk menemukan “pengertian dan pencarian 

pemikiran” guna merumuskan perilaku yang standar, sehingga 

teknik pembelajarannya adalah bagaimana membuat pembelajaran 

menjadi ‘selaras’ dengan pemecahan permasalahan kehidupan 

nyata; 

o Metode belajar: analisis pengalaman 

c. Menciptakan Dan Menjaga Kondisi Belajar Yang Kondusif 

o Fasilitator/pengajar harus mampu menunjukkan sikap tegas dan 

tanggap; 

o Membagi perhatian; 

o Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berunjuk 

kerja; 

o Adanya selingan dengan humor-humor di antara waktu 

pembelajaran; 

o Hindari: 

- Campur tangan yang berlebihan, terlalu banyak instruksi 
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(berikan ruang kreativitas peserta didik sebanyak mungkin); 

- Terlalu lamban dan bertele-tele dalam menerangkan suatu 

konsep, masalah; 

- Ketidak-tepatan waktu dalam memulai dan mengakhiri kegiatan 

pembelajaran; 

d. Enam Peristiwa Pembelajaran Orang Dewasa (Andragogi) 

o Menimbulkan dan mempertahankan perhatian peserta didik 

(elemen perhatian: baru, aneh, kontradiktif, kompleks); 

o Menyampaikan tujuan pembelajaran/pencapaian kompetensi; 

o Menyampaikan pengalaman pembelajaran; 

o Memperoleh unjuk kerja peserta didik (analisis pengalaman); 

o Memberikan umpan balik; 

o Memperkuat retensi (ingatan). 

e. Keterampilan Dasar Mengajar Orang Dewasa Yang Diperlukan 

o Bertanya; 

o Memberi penguatan; 

o Mengadakan variasi; 

o Menjelaskan; 

o Membuka, mengarahkan dan menutup diskusi; 

o Mengelola pertemuan. 

f. Lima Rambu-Rambu Keberhasilan Mengajar Orang Dewasa 

o Pengajar: pengajar harus mempunyai kepercayaan diri tinggi & 

mempunyai keterampilan dasar mengajar; 

o Pesan: materi yang disampaikan dengan metode yang menarik 

(berbagai metode), sesuai lingkup dan peran peserta didik; 

o Peserta didik: mempunyai kemampuan awal yang memadai 

tentang materi yang akan diajarkan, mempunyai kesadaran 

pelunya materi ajar tersebut bagi dirinya, sehingga memberikan 

perhatian ketika proses pembelajaran berlangsung; 

o Materi yang disampaikan harus konteks/fokus, relevan & suasana 

belajar yang kondusif; 

o Sistem penyampaian: metode & media yang digunakan sesuai 

kebutuhan. 

 

Mengajar ‘tidak sekedar’ merupakan sistem transfer kompetensi yang 
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baik dan benar tetapi menjadi sistem tranformator, karena itu 

diperlukan: inovasi (kemajuan IPTEKS-SOSBUD); kreativitas 

(karena adanya kendala sumber daya); terobosan (dalam rangka 

efisiensi). 

g. Hasil Belajar Pencapaian Kompetensi (Pengetahauan, Skill, 

Sikap) 

o Pencapaian kompetensi orang dewasa (peningkatan pengetahuan, 

skill, sikap) dalam menjalani “kehidupannya” (pekerjaannya) guna 

pemenuhan kebutuhan hidupnya; 

o   Maslow: terdapat 5 (lima) tingkat kebutuhan manusia: 

-Kebutuhan fisiologi; 

-Kebutuhan keamanan; 

-Kebutuhan sosial/kemasyarakatan; 

-Kebutuhan penghargaan; 

-Kebutuhan aktualisasi. 

o Pendekatan pembelajaran ‘Orang Dewasa’ berkaitan dengan 

“PEKERJAAN PESERTA DIDIK”, bukan menggunakan 

pendekatan “materi pelajaran”, tetapi menggunakan “pengalaman 

pengajar” sebagai sumber belajar untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. 

h. Model Pembelajaran Orang Dewasa 

o Model pembelajaran berkaitan dengan proses evaluasi 

pengalaman diri (kehidupan/pekerjaan). 

o Perhatian pada masalah-masalah yang terjadi/ditemukan dalam 

kehidupannya (lingkungan pekerjaan, masyarakat, dll). 

o Bagaimana membuat pembelajaran menjadi selaras, serasi dengan 

kehidupan nyata (pekerjaan nyata). 

o Pengalaman dan pengetahuan “peserta didik” memiliki kadar 

seimbang dengan pengalaman dan pengetahuan “pengajar”. 

o Metode pembelajaran: ceramah & diskusi, presentasi praktek/ 

demonstrasi dll. 

i. Sumber Belajar Bagi Orang Dewasa 

o Sumber belajar terpenting adalah ‘pengalaman pengajar’ dalam 

penyelesaian masalah, makin banyaknya pengalaman pengajar 

dalam bidang tertentu akan memberikan percaya diri para peserta 
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didik untuk serius memberikan respon setiap penyataannya. 

o Sumber belajar merupakan tempat untuk 

klarifikasi/justifikasi/penguatan/ pencarian baru tentang makna 

kehidupan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupannya. 

o Sumber belajar dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan diri guna menjalankan peran sosialnya di 

masyarakat, seperti: 

a) Membangkitkan semangat percaya diri dan optimisme; 

b) Memberikan kemampuan untuk berbuat sesuatu; 

c) Memberi kemampuan untuk dapat ‘menerima’ atau ‘menolak’ 

sesuatu atas dasar standar peraturan/nilai-nilai/etika 

masyarakat yang dianutnya. 

j. Lima Kunci Sukses Pembelajaran Orang Dewasa 

o Aktivitas pembelajaran orang dewasa harus relevan dengan 

kebutuhan & kepentingan peserta didik. 

o Orientasi orang dewasa dalam belajar terpusat pada kehidupannya, 

sehingga desain pembelajarannya adalah pemecahan masalah. 

o Pengalaman merupakan sumber belajar terpenting, sehingga 

metodenya adalah analisis pengalaman. 

o Orang dewasa memiliki kebutuhan mendalam menjadi individu 

yang mampu mengatur dirinya sendiri, sehingga peranan pengajar 

sebagai fasilitator. 

o Adanya perbedaan karakter diantara peserta didik (heterogen) baik 

dalam usia, pekerjaan, pendidikan, status sosial dll, mengakibatkan 

para peserta didik harus mau menerima keputusan yang 

mengandung perbedaan. 

 

PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN BAGI PEDAGOGY DAN 

ANDRAGOGI 

a. Respon-respon baru diulang sebagai akibat dari respon tersebut (suatu 

respon akan diulang- ulang bila menyenangkan); 

Implikasinya : 

o Perlunya pemberian umpan balik positif dengan ‘segera’ atas 

keberhasilan atau respon 

yang benar dari siswa. 

o Siswa harus aktif membuat respon. 
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b. Perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di 

bawah pengaruh kondisi/tanda-tanda yang tedapat dalam lingkungan 

siswa; 

Implikasinya : 

Perlunya menyatakan tujuan intruksional secara jelas kepada siswa 

sebelum pelajaran dimulai agar siswa bersedia belajar lebih giat. 

Perumusan tujuan haruslah tampak oleh mata (observable) dan dapat 

diukur (meusurable); 

c. Perilaku baru akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak 

diperkuat dengan pemberian akibat yang menyenangkan; 

Implikasinya : 

Pemberian isi pelajaran yang berguna bagi siswa di dunia luar kelas 

dan memberikan umpan balik berupa imbalan dan penghargaan 

terhadap keberhasilan siswa. 

d. Belajar yang berbentuk respon terhadap kondisi yang terbatas akan 

ditransfer kepada situasi yang terbatas pula. 

Implikasinya : 

Perlunya pemberian kegiatan belajar siswa yang melibatkan kondisi 

yang mirip dengan kondisi yang nyata di luar kelas (fakta dalam 

kehidupan). 

e. Belajar menggeneralisasi dan membedakan adalah dasar untuk belajar 

sesuatu yg kompleks seperti pemecahan masalah. 

Implikasinya : 

Perlunya pemberian ‘contoh positif’ dan ‘contoh negatif’ (mis : 

norma baik dan norma tidak baik). 

f. Status mental siswa untuk menhadapai pelajaran akan mempengaruhi 

perhatian dan ketekunan siswa selama proses belajar. 

Implikasinya : 

Pentingnya menarik perhatian. 

g. Kegiataan belajar yang dibagi ke-dalam langkah-langkah kecil dan 

disertai umpan balik untuk penyelesaian setiap langkah, hal ini akan 

membantu sebagian besar siswa dalam proses belajarnya. 

Implikasinya : 

o Penggunaan buku teks terprogram (modul). 

o Pengajar harus menganalisis pengalaman belajar siswa menjadi 

kegiatan-kegiatan kecil dan setiap kegiatan kecil disertai latihan 
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dan umpan balik terhadap hasilnya. 

h. Kebutuhan memecah materi belajar yangg kompleks menjadi 

kegiatan-kegiatan kecil akan dapat dikurangi bila materi belajar yang 

kompleks dapat diwujudkan dalam bentuk suatu model pembelajaran. 

Implikasinya : 

Pengunaan media dan metode instruksional yang dapat 

menggambarkan materi yang kompleks kepada siswa. 

i. Keterampilan tingkat tinggi (memecahkan masalah) adalah perilaku 

kompleks yang terbentuk dari komposisi keterampilan dasar yang 

lebih sederhana. 

Implikasinya : 

o Tujuan instruksional umum harus dirumuskan dalam bentuk hasil 

belajar yang operasional agar dapat dianalisis menjadi tujuan-

tujuan yang lebih khusus. 

o Demonstrasi pencapaian hasil belajar harus di desain sejalan 

dengan hasil analisis tujuan umum agar dapat menggambarkan 

komponen-komponen perilaku hasil belajar. 

j. Belajar cenderung menjadi cepat dan efisien serta menyenangkan bila 

siswanya diberi informasi bahwa siswa akan lebih mampu dalam 

keterampilan memecahkan masalah. Orang cenderung belajar lebih 

cepat bila diberi informasi tentang kualitas penampilannya dan 

bagaimana meningkatkan lebih baik. 

Implikasinya : 

o Urutan belajar harus dimulai dari yang sederhana dan secara 

bertahap menuju yang lebih kompleks. 

o Kemajuam siswa dalam menyelesaikan pelajaran harus di 

informasikan kepadanya agar keyakinan kepada kemampuan 

dirinya lebih besar untuk memecahkan masalah yang lebih komples 

pada waktu yang akan datang. 

k. Perkembangan dan kecepatan belajar tiap siswa bervariasi. 

Implikasinya : 

o Pentingnya penguasaan siswa dalam materi pelajaran pra-syarat 

sebelum mempelajari pelajaran selanjutnya. 

o Siswa mendapat kesempatan maju menurut kecepatan masing-

masing. 

l. Persiapan belajar membantu siswa mengembangkan kemampuan 
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mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri dan menimbulkan 

umpan balik bagi dirinya sendiri untuk membuat respon- respon yang 

benar. 

Implikasinya: 

Teknologi pembelajaran memungkinkan siswa dapat memilih waktu, 

cara maupun sumber belajar lainnya (selain yang ditentukan 

Pengajar/dosen) 
 

BEKAL KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL): 

a. Learning to believe & convincen Allah SWT (belajar untuk beriman 

dan bertaqwa kepada Allah SWT, diharapkan menjadi anak/orang 

yang sholeh/sholihah dan berakhlak baik.). 

b. Learning to know (belajar untuk tahu) & Learning to Do (belajar 

untuk mengerjakan) diharapkan dapat membentuk manusia-manusia 

kreatif dan produktif; 

c. Learning to be my self (belajar menjadi diri sendiri) diharapkan dapat 

membentuk manusia- manusia yang menjadi dirinya sendiri, percaya 

diri dengan kemampuan yang dimilik; 

d. Learning to life together (belajar hidup bersama dengan orang lain) 

diharapkan dapat membentuk manusia-manusia yang mempunyai 

daya saing (competitive), daya penyesuaian (adaptive), daya 

kerjasama (cooperative). 
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 pengajar biasa hanya dapat menceriterakan saja; 

 pengajar yang baik (good teacher) dapat menjelaskan; 

 pengajar yang sangat baik (excellent teacher) dapat memperagakan; 

 pengajar yang amat sangat baik (great teacher) dapat memberikan 

inspirasi 

 

 

C. PEMBELAJARAN DESKRIPTIF DAN PRESKRIPTIF 

Teori pembelajaran paedagogik dan andagogi yang dijelaskan pada 

bagian awal adalah merupakan kosep tentang subyek pembelajaran, 

sedangkan pada uraian ini menjelaskan konsep dari sisi pendekatan. 

Teori pembelajaran deskriptif tujuan utamanya menjelaskan proses 

belajar, sedangkan teori pembelajaran preskriptif tujuan utamanya 

menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Teori pembelajaran 

preskriptif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori 

pembelajaran deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil. Itulah 

sebabnya, variabel yang diamati dalam teori-teori pembelajaran yang 

preskriptif adalah metode yang optimal untuk mencapai tujuan. Adapun 

contohnya yaitu agar dapat mengingat isi buku teks yang dibaca secara 

lebih baik, maka bacalah isi buku tersebut berulang-ulang dan buatlah 

rangkumannya. Ada beberapa    pendapat    teori    pembelajaran    
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deskriptif    dan    preskriptif     menurut  Bruner; teori pembelajaran 

adalah preskriptif dan teori belajar adalah deskriptif. Menurut 

Reigeluth; Teori preskriptif adalah goal oriented, sedangkan teori 

deskriptif adalah goal free. Maksudnya adalah bahwa teori pembelajaran 

preskriptif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori 

pembelajaran deskriptif dimaksudkan untk memberikan hasil. 

Pembedaan teori pembelajaran deskriptif dan pembelajaran 

preskriptif dikembangkan oleh Bruner, lebih lanjut oleh Reigeluth (1983), 

Gropper (1983), dan Landa (1983). Menurut Reigeluth (Degeng, 1990) 

teori-teori dan prinsip pembelajaran yang deskriptif menempatkan 

variabel kondisi dan metode pembelajaran sebagai givens dan 

memberikan hasil pembelajaran sebagai variabel yang diamati. Dengan 

kata lain kondisi dan metode pembelajaran sebagai variabel bebas dan 

hasil pembelajaran sebagai variabel tergantung. Sebaliknya dalam teori-

teori dan prinsip- prinsip pembelajaran yang preskriptif menempatkan 

kondisi dan hasil sebagai givens sedangkan metode yang optimal 

ditetapkan sebagai variabel yang bisa diamati. Jadi metode pembelajaran 

sebagai variabel tergantung. Menurut Reigeluth bahwa Teori preskriptif 

adalah goal oriented, sedangkan teori deskriptif adalah goal free 

(Budiningsih, 2005: 11). Artinya teori pembelajaran preskriptif adalah 

untuk mencapai tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif 

dimaksudkan untuk memerikan hasil. 

Bruner (Budiningsih, 2005: 11) mengemukakan bahwa teori 

pembelajaran adalah perspektif dan teori belajar adalah deskriptif. 

Perspektif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan 

metode pembelajaran yang optimal, sedangkan teori belajar bersifat 

deskritif karena tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan proses 

belajar. Teori belajar menaruh perhatian pada hubungan aantara variable-

variabel yang menentukan hasil belajar. Sedangkan teori pembelajaran 

sebaliknya teori ini menaruh perhatian pada bagaimana seseorang 

mempengaruhi orang lain agar terjadi proses belajar. Dengan kata lain 

teori pembelajaran berurusan dengan upaya mengontrol variable yang 

dispesifikasikan dalam teori belajar agar dapat  memudahkan  belajar. 

Dengan kata lain, kondisi dan metode pembelajaran sebagai variable 

bebas dan hasil pembelajaran sebagai variable tergantung. Maksudnya 

adalah bahwa teori pembelajaran perspektif dimaksudkan untuk 
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mencapai tujuan, sedangkan teori belajar deskriptif dimaksudkan untuk 

memberikan hasil. Itulah sebabnya variable yang diamati dalam 

mengembangkan teori belajar yang perspektif adalah metode yang 

optimal untuk mencapai tujuan, sedangkan dalam pengembangan teori 

pem, belajaran deskriptif, variable yang diamati adalah hasil belajar 

sebagai akibat dari interaksi antara metode dan kondisi. Dengan kata 

lain teori pembelajaran mengungkapkan hubungan antara kegiatan 

pembelajaran dengan proses psikologis dalam diri siswa, sedangkan 

teori belajar mengungkapkan hubungan antara kegiatan siswa dengan 

proses psikologi dalam diri siswa. 

Teori pembelajaran harus memasukkan variable metode 

pembelajaran. Bila tidak, maka teori itu bukanlah teori pembelajaran. Hal 

ini penting sebab banyak yang terjadi apa yang dianggap sebagai teori 

pembelajaran yang sebenarnya adalah teori belajar. Teori pembelajaran 

selalu menyebutkan metode pembelajaran sedangkan teori belajar sama 

sekali tidak berurusan dengan metode pembelajaran. 

Perbedaan teori deskriptif dan teori preskriptif di atas membawa 

konsukuensi pada perbedaan proporsisi untuk kedua teori tersebut. 

Proporsisi untuk perbandingan teori tersebut contohnya Teori deskriftif 

adalah “Bila isi/materi pelajaran (kondisi) diorganisasi dengan 

menggunakan metode elaborasi (metode), maka perolehan belajar dan 

retensi (hasil) akan meningkat. Jika membuat rangkuman tentang isi 

buku teks yang dibaca, maka retensi terhadap isi buku teks itu akan lebih 

baik; sedangkan Teori preskriptif preposisinya adalah “Agar perolehan 

belajar dan retensi (hasil) meningkat, organisasilah isi/materi pelajaran 

(kondisi) dengan menggunakan model elaborasi (metode). Agar dapat 

mengingat isi buku teks yang dibaca secara lebih baik, maka bacalah isi 

buku teks itu berulang-ulang dan buatlah rangkumannya. 
 

 Principles Adult  

 Learning 

 

 

 

 

                 OPEN DISTANCE LEARNING 
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IV. SISTEM PEMBELAJARAN 
 

 

A. SISTEM PEMBELAJARAN 

Sebelum membahas lebih jauh tentang sistem pembalajaran, maka 

perlu penjelasan secara umum tentang apa itu sistem. Sistem secara 

umum didefinisikan sebagai suaru benda, peristiwa kejadian atau cara 

yang terorganisir yang terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil dan 

seluruh bagian tersabut secara bersama-sama berfungsi untuk mencapai 

tujuan. Sesuatu benda/peristiwa disebut sistem bila memenuhi 

persyaratan: 

1. Dapat dibagi menjadi bagian-bagian terkecil; 

2. Setiap bagian mempunyai fungsi tersendiri; 

3. Seluruh bagian melakukan fungsi secara bersama; 

4. Fungsi bersama yang dilakukan mempunyai suatu tujuan tertentu. 

 

Contoh : sepeda, mesin ketik, lemari es, pesawat TV, bumi, peredaran 

darah, program latihan, pemberian kredit dll. Bagaimana dengan 

pengembangan kurikulum, pengembangan modul, kegiatan 

instruksional/pembelajaran? Sistem yang lebih luas disebut ‘SUPRA 

SISTEM’, contoh: 

- Administrasi umum bagian dari suprasistem kantor; 

- Sistem sosial masyarakat bagian dari supra-sistem masyarakat; 

- Kegiatan instruksional MTP bagian dari supra-sistem 

penyelenggaraan pendidikan; penyelenggaraan UTS merupakan 

subsistem dari kegiatan instruksional. 

 

Dalam sistem terdapat 4 unsur : 

1. Input/ masukan; 

2. Proses; 

3. Output/keluaran; 

4. Feedback/umpan balik. 

 

Dalam praktek keseharian, para praktisi mengembangkan konsep 

sistem menjadi beberapa terminologi yang saling berkaitan, yaitu antara 

lain: 
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1. Pandangan sistem: kebiasaan memandang benda atau peristiwa dalam 

kehidupan sebagai suatu sistem (input s/d feedback); 

2. Pendekatan sistem: pandangan sistem yang diterapkan dalam 

memecahkan masalah; 

3. Sintesa sistem: kegiatan memadukan menambahkan atau 

mengkombinasikan sub-sistem baru ke susbsistem yang ada sehingga 

menghasilkan sistem baru. 
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B. KOMPONEN SISTEM PEMBELAJARAN 

1. Komponen Dasar Sistem Pembelajaran (6 komponen): 

a. Peserta didik; 

b. Proses pembelajaran; 

c. Lulusan dg kompetensi yang diharapkan; 

d. Pengajar; 

e. Kurikulum; 

f. Bahan pembelajaran. 

 

2. Komponen Penunjang Sistem Pembelajaran (7 komponen) : 

a. Peralatan; 

b. Perpustakaan; 

c. Laboratorium; 

d. Ruang pembelajaran; 

e. Tempat ibadah, kantin, sarana seni budaya, sarana oleh raga; 

f. Tenaga kependidikan; 

g. Manajeman satuan Pendidikan. 

 

Enam Komponen Dasar Sistem Pembelajaran: 

 

1. Peserta Didik 

Peserta didik mempunyai karakteristik dan perilaku awal yang 

berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap sebelum memulai 

pembelajaran, antara lain: 

a. Latar belakang pendidikan & pengalaman sebelumnya; 

b. Motivasi belajar (dorongan dan semangat ingin tahu); 

c. Aksesnya terhadap sumber balajar (ketersediaan sumber belajar); 

d. Kebiasaan belajar (dependent atau independent); 

e. Domisili/tempat tinggal; 

f. Akses terhadap saluran komunikasi; 

g. Disiplin belajar. 

 

Pengajar harus mendesain pembelajaran yang sesuai dengan 

perilaku/komopetensi awal dan karakteristik peserta didik, dengan 

menggunakan “pendekatan klasikal (masal dan individual)”. 
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2. Lulusan yang Mempunyai Kompetensi 

a. Kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

b. Mampu menunjukan performance (kinerja) yang diharapkan 

dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih lanjut. 

 

3. Proses Pembelajaran 

a. Proses pembelajaran dilaksanakan mengacu pada strategi 

pembelajarannya; 

Strategi pembelajaran: sintesis langkah-langah kegiatan 

pembelajaran, metode, media/alat dan waktu yang diorganisasikan 

untuk menyampaikan isi pembelajaran guna pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

b. Merupakan daya cipta pengajar yang memerlukan ‘kreativitas’ 

dan ‘inovasi’ sesuai dengan ‘kondisi internal’ dan ‘eksternal 

siswa. 

 

4. Pengajar: 

a. Pengajar harus ‘kreatif’ dan ‘inovatif ‘dalam mengatur langkah-

langkah kegiatan pembelajaran, menggunakan media/alat, 

metode, mengatur waktu sesuai dengan kondisi internal dan 

eksternal siswa. 

b. Kreativitas dan inovasi pengajar akan muncul bila ada kondisi 

yang mendorong terjadinya kebebasan seluas-seluasnya bagi 

pengajar untuk menentukan strategi pembelajarannya, sepanjang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

 

5. Kurikulum: 

a. Kurikulum adalah daftar pelajaran/mata kuliah yang akan 

disampaikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran atau kompetensi tertentu. 

b. Penyusun kurikulum adalah pengajar, masyarakat pengguna 

lulusan, penyelenggara pendidikan dan peserta didik. 

 

6. Bahan Pembelajaran: 

a. Bahan pembelajaran disusun berdasarkan tujuan pembelajaran, 
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karakteristik/ perilaku awal peserta didik dan strategi 

pembelajaran. 

b. Format bahan pembelajaran disesuaikan dengan pendekatan yang 

akan digunakan (tatap muka/klasikal, kelompok kecil/tutor 

sebaya atau jarak jauh/mandiri). 

c. Pembelajaran dengan pendekatan’tatap muka’, bahan 

pembelajaran dapat berupa ‘bahan cetak (text book)’ dan agar 

proses pembelajarannya ‘bermakna’, maka seorang pengajar 

harus berfungsi sebagai: 

- Organisator pembelajaran; 

- Nara sumber; 

- Penyaji yang piawai. 

d. Untuk pembelajaran dengan pendekatan jarak 

jauh/mandiri/independen, maka bahan pembelajarannya disebut 

MODUL 

e. Pendekatan pembelajaran kombinasi antara tatap muka dan mandiri 

sering digunakan untuk pendidikan orang dewasa (andragogi), 

bahan pembelajaran yang digunakan adalah kombinasi dari 

keduanya (text book dan Modul). 

 

7. Komponen Pendukung: 

a. Peralatan Tepat Guna: 

o Perangkat keras yang digunakan dalam proses pembelajaran: 

LCD, Layar, Komputer, papan tulis, alat peraga, peralatan lain yang 

diperlukan baik di dalam kelas atau diluar kelas. 

o Tepat guna artinya sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran, 

kondisi internal dan eksternal siswa. 

b. Perpustakaan Lengkap dan Berfungsi: 

o Berfungsi sebagai pusat sumber belajar yang lengkap. 

o Memanfaatkan perpustakaan sebagai media untuk belajar mandiri 

baik secara individual atau kelompok. 

c. Laboratorium: 

o Sebagai tempat praktek praktikum peserta didik untuk mata 

pelajaran tertentu. 

o Kendalanya mahal biayanya (pengadaan dan pemeliharaannya), 
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SDM pengelola/ pemimbing, laboran. 

d. Ruang Pembelajaran: 

o Ruang pembelajaran yang kondusif sehingga memungkin 

terjadinya suasana pembelajaran yang nyaman: ventilasi udara, 

pencahayaannya, ketenangan, ketersediaan peralatan/media 

pembelajaran yang memadai, lay out tempat duduk peserta didik 

dll. 

o Mengacu pada standar minimal ruang kelas dan peralatan. 

e. Sarana Ibadah, Kantin, Olah Raga, Seni Budaya: 

o Sebagai sarana pendukung untuk menciptakan suasana belajar 

yang nyaman dan memenuhi kebutuhan pergaulan sosial, 

ketenangan hidup, pembentukan karakter/moral positif para 

peserta didik (disiplin, taat beragama, kerjasama, peduli orang lain 

dll). 

o Memberikan ruang apresiasi bagi peserta didik dalam rangka 

mengembangkan dan mencari jati dirinya. 

f. Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan: 

Adanya tenaga administrasi yang memberikan ‘layanan ‘kepada 

peserta didik dan pengajar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

g. Manajemen Satuan Pendidikan: 

1. Meliputi manajemen organisasi, manajemen SDM, manajemen 

keuangan, manejemen pemasaran, manajeman sistem informasi 

dll. 

2. Manajemen satuan pendidikan terselenggara dengan baik, maka 

proses pembelajaran akan berjalan lancar dan dapat mencapai 

tujuan sebagaimana seharusnya. 

 
 

C. SUPRA SISTEM PEMBELAJARAN 

Dalam Supra Sistem Pembelajaran di Indonesia antara lain mencakup: 

1. Kebijakan Pendidikan Nasional: 

UUD, UU, PP, Perpres, Peraturan Menteri yang mengatur seluruh 

upaya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, relevansi 

dan pemerataan pendidikan di Indonesia. 
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2. Kebijakan Pendidikan Tingkat Daerah 

Berbagai Perda (peraturan daerah) yang mengatur seluruh upaya untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran, relevansi dan 

pemerataan pendidikan di masing-masing daerah di Indonesia, misal: 

adanya KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan), dan hal ini 

tergantung ‘keinovativan’ dan ‘kreatifitas’ dari ‘dinas pendidikan’. 

3. Kemajuan IPTEKS-SOSBUD 

Kemajuan IPTEKS-SOSBUD menjadi salah satu penentu kualitas 

pembelajaran, efisien dan efektif (daya jangkauannya, 

kecepatannya). 

4. Pendidikan Lanjut dan Dunia Kerja: 

Permasalahan umum dari para pengguna lulusan baik untuk 

pendidikan lanjutan maupun dunia kerja, adalah bahwa banyak 

lulusan satuan pendidikan yang belum mempunyai kompetensi 

sesuai dengan kebutuhan atau dipersyaratkan baik oleh pendidikan 

lanjutan maupun dunia kerja. 
 

D. PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN (DESAIN 

PEMBELAJAAN) 

Gagne (1979) : sistem pembelajaran/instruksional merupakan suatu 

set peristiwa yang ‘terencana secara sistematik’ bertujuan untuk 

mempengaruhi peserta didik sehingga terjadi proses belajar. Kegiatan 

instruksional merupakan komposisi bagian-bagian dan fungsi masing-

masing untuk mencapai tujuan instruksional yang telah dirumuskan. 

Apabila salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik, maka tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan tidak dapat di capai dengan baik. 

Pengembangan sistem pembelajaran/instruksional merupakan proses : 

a. Mengidentifikasi sub-sistem pembelajaran yang menjadi bagian dari 

sistem pembelajaran. 

b. Mengidentifikasi fungsi dan kaitan setiap sub-sistem pembelajaran 

yang satu dengan yang lain. 

c. Mengembangkan setiap sub-sistem pembelajaran. 

d. Mensintesis semua sub-sistem pembelajaran yang ada di dalamnya 

menjadi satu kesatuan. 

e. Mengevaluasi fungsi sub-sistem pembelajaran sebagai sistem secara 

keseluruhan. 
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SISTEM PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap memproduksi sistem pembelajaran : 

1. Mengidentifikasi: 

a. Mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan menulis tujuan 

instruksional umum; 

b. Melakukan analisis pembelajaran; 

c. Mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa. 

2. Mengembangkan: 

a. Menulis tujuan pembelajaran; 

b. Menulis tes acuan patokan; 

c. Menyusun strategi pembelajaran; 

d. Mengembangkan bahan pembelajaran. 

3. Mengevaluasi: 

a. Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif termasuk kegiatan 

merevisi bahan 

 

 

 

 

 
 

 

Mengidentifikasi 

 

Merevisi 

 

Mengevaluasi 
 

Mengembangkan 
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  Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia 

 

 

 

 

Kenapa Pendidikan Indonesia 

  Belum Maju? 
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V. MODEL-MODEL DESAIN PEMBELAJARAN 
 

 

A. PENGERTIAN DESAIN PEMBALAJARAN 

Reigeluth (1978) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

desain pembelajaran adalah suatu cetak biru yang digunakan untuk 

membuat program pembelajaran yang berkualitas melalui validasi hasil 

akhir. Sedangkan Atwi S (2001) berpendapat yang dimasud dengan 

‘desain pembelajaran’ adalah suatu proses sistematis, efektif, dan efisien 

dalam menciptakan sistem pembelajaran untuk memecahkan masalah-

masalah belajar atau peningkatan kinerja peserta didik melalui 

serangkaian kegiatan pengidentifikasian masalah, pengembangan dan 

pengevaluasian. 

Berdasarkan dua definisi pakar pembelajaran/instruksional tersebut 

di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa desain pembelajaran 

merupakan suatu proses berpikir sistematis untuk merancang bangun 

suatu mata pelajaran atau materi pelajaran yang dapat membantu proses 

pembelajaran di kelas, sehingga dapat dicapai tujuan dari pembelajaran 

tertentu, atau dalam pengertian praktis desain pembelajaran merupakan 

serangkaian instruksi yang akan diikuti Pengajar atau fasilitator dalam 

mengajarkan mata pelajaran tertentu kepada peserta didik. 

Dalam menyusun, mengembangkan atau memilih suatu desain atau 

model pembelajaran, sebaiknya seorang pengajar memperhatikan 4 

(empat) hal, yaitu : 

a. Desain/model pembelajaran lebih dititik-beratkan pada persoalan 

“bagaimana cara 

mempengaruhi individu atau anak didik supaya dapat belajar 

efektif”. 

b. Desain/model pembelajaran memperhatikan ruang lingkup yang akan 

dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung, terutama 

untuk menguji kemampuan seorang Pengajar dalam menetapkan 

metode, media pembelajaran yang akan digunakan. 

c. Desain/model pembelajaran bersifat preskriptif (aturan) yang amat 

menentukan, keberhasilan pembelajaran. 

d. Hasil yang diharapkan dari setiap desain/model pembelajaran adalah 

keinginan Pengajar agar setiap individu peserta didik dapat saling 



53  

mempengaruhi, sehingga proses pembelajaran kelas dapat berjalan 

efektif. 

 

B. MODEL-MODEL DESAIN PEMBELAJARAN 

1. Model ADDIE 

2. Model Dick and Carey 

3. Jerrold E. Kemp 

4. Gerlach & Ely 

5. DeCecco 
 

1. Model ADDIE 

Model pembelajaran ADDIE muncul pada tahun 1990an yang 

dikembangkan oleh Raizer dan Molenda menjadi pedoman dalam 

membangun perangkat dan infra struktur pelatihan termasuk membantu 

para dosen, pengembang, dan Guru dalam mendisain media dan konten 

pembelajaran. Meskipun model ADDIE memiliki lima tahapan tetapi 

secara parsial juga dapat dipakai untuk membantu mereka 

mengembangkan pelajaran, unit, dan materi instruksional yang lebih 

efektif. Pemikiran terorganisir yang terfokus yang dipandu oleh berbagai 

fase ADDIE dapat meningkatkan efektivitas instruksional ketika 

mengatasi tantangan instruksional yang besar, seperti menentukan cara 

terbaik untuk mengatasi standar kurikulum dalam satu unit instruksi, atau 

yang kecil, seperti memilih model pembelajaran terbaik untuk mengatasi 

standar yang berkaitan dengan pengetahuan konseptual. Misalnya 

dosen/guru hanya dapat menggunakan satu fase ADDIE seperti fase 

analisis untuk membantu mereka lebih memahami konteks pembelajaran 

atau menerapkan semuanya saat situasi tersebut terjadi. 

Untuk memperjelas penerapan ADDIE ini salah satu scenario yang 

telah dilakukan oleh Rich dkk berikut menjelaskan bagaimana Rich, 

guru kelas sembilan dalam skenario pembukaan mengimplementasikan 

model ADDIE ketika memimpin tim interdisipliner dalam mendesain 

ulang unit makalah penelitian kelas sembilan. Dengan instruksi dari 

kepala sekolahnya untuk "mengerjakan ulang unit makalah penelitian 

untuk membuatnya lebih relevan bagi pelajar abad ke-21, "Rich 

menerapkan seluruh model ADDIE yang ia pelajari dari desainer 

instruksional NASA. Dia juga menggunakan taksonomi Bloom yang 
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direvisi (Anderson et al., 2001) menjelaskan dan mengintegrasikan 

Understanding by Design (UbD) (Wiggins &amp; McTighe, 2005) 

dalam fase ADDIE. Untuk memperjelas konsep ini berikut langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

 

ANALISIS 

Selama tahap pertama model ADDIE ini, Rich dan rekan-

rekannya terlebih dahulu memeriksa standar yang perlu mereka atasi 

dengan pelajar mereka di unit. Karena distrik sekolah telah 

menggunakan UbD, tim menggunakan bagian dari pendekatan ini 

dalam fase ADDIE ini untuk membantu mereka mengeksplorasi secara 

mendalam standar konten yang menjadi fokus unit. Selama proses UbD, 

kelompok ini bertukar pikiran tentang "pertanyaan penting" yang terkait 

dengan standar dan mengidentifikasi "pemahaman subtansial 

permanen" yang mereka inginkan untuk siswa miliki ketika 

meninggalkan pengalaman instruksional unit. Setelah mereka mencapai 

pemahaman penuh tentang konten unit, tim menulis tujuan untuk 

memutuskan apa yang harus diketahui dan dapat dilakukan siswa pada 

akhir instruksi menjadi tujuan pembelajaran yang lebih fokus dan lebih 

mudah dinilai. Mereka menghubungkan tujuan ini dengan taksonomi 

Bloom yang direvisi dengan membedakan antara pengetahuan faktual, 

prosedural, konseptual, dan metakognitif yang menjadi target individu. 

Misalnya, mereka mengambil standar kompetensi dalam studi mereka, 

"Siswa akan dapat mengembangkan pertanyaan penelitian terbuka yang 

difokuskan dan dapat diperpanjang," dan kemudian memecahnya 

menjadi tujuan berikut yang dipetakan dengan dimensi pengetahuan 

taksonomi Bloom yang direvisi dan kategori pemrosesan kognitif: 

 

Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa akan memahami apa itu pertanyaan penelitian berkualitas 

tinggi. (pengetahuan/pemahaman konseptual) 

b. Siswa dapat menamai atribut/karakteristik kritis pertanyaan 

penelitian secara umum dan pertanyaan penelitian berkualitas tinggi 

khususnya. (pengetahuan / aplikasi faktual) 

c. Siswa akan dapat mengidentifikasi beberapa bidang yang menarik 

bagi mereka yang mungkin ingin mereka pelajari lebih lanjut. 
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(pengetahuan/sintesis prosedural) 

d. Siswa akan dapat menerapkan serangkaian kriteria untuk 

mengevaluasi kualitas pertanyaan penelitian. (pengetahuan/evaluasi 

prosedural) 

e. Siswa akan dapat mengembangkan pertanyaan penelitian 

berdasarkan minat mereka sendiri dan menyempurnakan pertanyaan 

ini untuk menjadikannya yang berkualitas tinggi. (pengetahuan / 

penciptaan metakognitif). 

 

Pemetaan tujuan dalam taksonomi Bloom yang direvisi 

memungkinkan para guru untuk mempertimbangkan lebih cermat 

berbagai jenis pengetahuan yang diharapkan siswa untuk mendapatkan 

dalam unit dan untuk membuat kecocokan yang lebih baik antara 

kategori pemrosesan kognitif dan berbagai jenis pengetahuan. Nantinya 

dalam fase ADDIE, pemahaman dasar tentang konten mereka ini akan 

membantu tim interdisipliner memutuskan apakah model pengajaran 

akan diperlukan untuk mengatasi tujuan pembelajaran tertentu dan, jika 

demikian, model pengajaran mana yang mungkin paling tepat. Pada 

saat ini, tim juga membuat pernyataan "Saya bisa" untuk berbagai tujuan 

pembelajaran. Pernyataan-pernyataan ini mengungkapkan hasil belajar 

siswa yang dimaksudkan dalam bahasa "ramah siswa" yang dapat 

dipahami oleh siswa kelas sembilan. Berbagi pernyataan ini dengan 

siswa akan memungkinkan siswa untuk lebih menyadari tujuan untuk 

pengajaran. Ini juga akan memberdayakan siswa untuk lebih 

berinvestasi dalam pembelajaran mereka. Setelah mengklarifikasi isi 

instruksi, tim mempertimbangkan kebutuhan audiens yaitu, siswa kelas 

sembilan mereka, karena mereka berhubungan dengan standar ini. 

Salah satu karakteristik pertama yang dipertimbangkan tim adalah 

pengalaman siswa sebagai pelajar era digital. Karena alasan utama 

pengerjaan ulang unit makalah penelitian adalah untuk membuatnya lebih 

relevan bagi siswa, para guru harus memperhitungkan bahwa siswa 

tumbuh di dunia yang kaya teknologi. Rich dan rekan-rekannya 

mempertimbangkan bagaimana informasi tentang kebutuhan siswa 

kelas sembilan mereka mungkin dibuat faktual daripada spekulatif. 

Mereka ingin membumikan keputusan tentang bagaimana memenuhi 

kebutuhan siswa dalam data nyata, jadi Rich membantu tim 
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mengembangkan penilaian kebutuhan. Dalam penilaian kebutuhan, tim 

membuat rencana untuk mengidentifikasi kompetensi teknologi di 

sepanjang dua parameter. Pertama, mereka ingin mengidentifikasi 

kompetensi siswa yang ada sehingga mereka dapat memanfaatkannya. 

Kedua, mereka ingin mengidentifikasi bidang kompetensi teknologi 

siswa mungkin membutuhkan dukungan dalam mengembangkan. Tim 

juga membuat rencana untuk menggunakan penilaian kebutuhan untuk 

menyelidiki alat mana yang dapat diakses siswa mereka di rumah 

mereka dan untuk mengidentifikasi informasi lain yang terkait dengan 

kesiapan siswa yang mungkin membantu untuk mengetahui. Dalam 

diskusi satu sama lain, tim bertukar pikiran tentang cara-cara bahwa 

penggunaan teknologi instruksional yang strategis dapat mendukung 

pembelajaran siswa tentang penelitian sambil juga meningkatkan 

keterlibatan siswa. Bekerja dengan tim interdisipliner, Rich 

menginventari teknologi yang relevan yang akan diakses siswa di 

sekolah serta beberapa masalah dan hambatan yang terkait dengan 

penggunaannya. Ketika tim memeriksa tujuan pembelajaran untuk 

unitnya, gambaran yang lebih jelas muncul dari sumber daya yang 

mereka miliki dan yang perlu mereka peroleh untuk mendukung unit 

makalah penelitian. 

 

DESAIN 

Dalam fase desain, Rich dan rekan-rekannya memeriksa tujuan 

pembelajaran dan mempertimbangkan model instruksional mana yang 

mungkin paling tepat untuk digunakan ketika mengembangkan pelajaran 

untuk mengatasi tujuan pembelajaran spesifik yang telah mereka 

identifikasi. Setelah banyak diskusi, tim memutuskan bahwa Tujuan 

Pembelajaran: 

a. Paling efektif ditangani dengan model konsep (gagasan "pertanyaan 

penelitian berkualitas tinggi" adalah konsep). Mereka memutuskan 

bahwa pertanyaan penelitian yang baik adalah: 

(1) salah satu yang layak ditanyakan dan (2) dapat dijawab dengan 

sumber daya yang tersedia. Karena konsep mereka memiliki atribut 

yang jelas, tim memilih untuk menggunakan model Pencapaian 

Konsep untuk Tujuan Pembelajaran 

b. Model Pencapaian Konsep adalah alat khusus yang kompatibel 



57  

dengan jenis konsep khusus ini. Mereka memeriksa silang keputusan 

mereka dengan merujuk kembali ke bagaimana mereka memetakan 

tujuan ini ke taksonomi Bloom yang direvisi (lihat Gambar 1-3 di Bab 

1). Mereka menegaskan bahwa model pembelajaran ini akan 

mempromosikan pengembangan pengetahuan konseptual ini. 

Memenuhi Tujuan 

c. Mengharuskan siswa untuk belajar dan menerapkan proses untuk 

mengevaluasi pertanyaan penelitian dan menentukan kualitasnya. 

Karena model Direct Instruction berguna saat mengajar prosedur, tim 

memutuskan untuk menggunakannya bersama dengan Learning Goal. 

d. Menerapkan model Instruksi Langsung akan memungkinkan guru 

untuk mencontoh siswa proses mengevaluasi pertanyaan penelitian 

dan kemudian membantu siswa secara bertahap mendapatkan 

kemandirian untuk mengembangkan dan mengevaluasi pertanyaan 

penelitian sendiri. Diskusi yang lebih singkat mengarahkan kelompok 

untuk memilih model Instruksi Langsung untuk digunakan dengan 

tujuan pembelajan. 

e. Tujuan ini mempromosikan kemampuan siswa untuk mengevaluasi 

pertanyaan penelitian dan menentukan kualitasnya. Karena 

pencapaian tujuan pembelajaran ini akan mengharuskan siswa untuk 

belajar dan menerapkan proses untuk mengevaluasi kualitas pertanyaan 

penelitian, instruksi langsung akan menjadi model yang tepat. Model 

Instruksi Langsung, yang berguna saat mengajar prosedur, akan 

memungkinkan guru menerapkan unit makalah penelitian untuk 

memodelkan proses evaluasi bagi siswa. Kemudian model akan 

memungkinkan siswa untuk secara bertahap mendapatkan 

kemerdekaan sehingga mereka dapat mengembangkan dan 

mengevaluasi pertanyaan penelitian sendiri. Seiring dengan rencana 

ini, tim mempertimbangkan bagaimana evaluasi formatif dapat 

dilakukan pada kualitas pelajaran yang mereka buat untuk setiap tujuan 

pembelajaran. Informasi yang diperoleh dari evaluasi formatif akan 

digunakan untuk meningkatkan instruksi seperti yang disampaikan 

ketika unit diuji atau "dipiloti." Ini juga akan memandu revisi pelajaran 

dan implementasi unit di masa depan secara langsung. Kualitas unit 

bukan satu-satunya hal yang perlu dievaluasi, namun. Pada saat ini, 

tim interdisipliner juga mempertimbangkan bagaimana pembelajaran 
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siswa akan dinilai menggunakan penilaian tradisional dan alternatif. 

 

MENGEMBANGKAN 

Dalam fase pengembangan, Rich menempatkan rencana untuk 

penilaian kebutuhan ke dalam tindakan dengan membuat survei yang 

dapat dikelola menggunakan alat survei online. Guru-guru lain di timnya 

membuat rencana pelajaran dan materi untuk pelajaran Pencapaian 

Konsep, pelajaran Instruksi Langsung, dan pelajaran lain dalam unit. 

Selama fase ini, masing- masing guru dalam tim mengelola penilaian 

kebutuhan yang dikembangkan oleh Rich. Setelah grup mendapatkan 

data tentang kebutuhan siswa, ia bekerja untuk memperbaiki unit untuk 

mengatasi kebutuhan tersebut. Misalnya, semua siswa melaporkan bahwa 

mereka memiliki akses ke Internet di rumah atau di perpustakaan dalam 

jarak berjalan kaki. Oleh karena itu, salah satu revisi yang dilakukan 

kelompok ini adalah menggabungkan alat penelitian online untuk 

mendukung siswa selama proses penelitian. Alat-alat ini akan membantu 

siswa mencatat dan melacak referensi selama proses penelitian. 

Berdasarkan data penilaian kebutuhan, tim juga memutuskan untuk 

mengizinkan siswa pilihan untuk menyajikan konten makalah penelitian 

dalam gaya tradisional (cetak) atau cara alternatif (misalnya, melalui situs 

web atau podcast). Selama fase pengembangan, tim juga membuat alat 

penilaian sumatif. Ini termasuk rubrik untuk mengevaluasi makalah 

penelitian siswa dan penilaian lain yang akan membantu guru kelas 

sembilan mengukur pencapaian siswa dari berbagai tujuan pembelajaran. 

 

MENERAPKAN 

Kemudian pada tahun ajaran, Rich dan seorang kolega bernama 

Portia menerapkan pilot, atau tes, dari rencana untuk unit makalah 

penelitian baru. Mereka bersemangat untuk menempatkan rencana tim, 

memberi siswa alat berteknologi tinggi untuk mendukung pekerjaan 

mereka, dan memberi siswa pilihan yang berbeda untuk menampilkan 

pembelajaran mereka di unit. Selama penilaian formatif implementasi 

mereka, Rich dan Portia mencatat lebih banyak kegembiraan, motivasi, 

dan minat pada unit penelitian di kalangan mahasiswa. Mereka menyadari 

bahwa mereka tidak perlu bekerja sekeras untuk mendorong motivasi dan 

keterlibatan pada siswa mereka. Rich dan Portia mengimplementasikan 
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pelajaran yang dikembangkan tim dan menemukan bahwa berbagai 

model instruksional yang mereka pilih mendukung pengembangan siswa 

dari berbagai jenis pengetahuan yang terkait dengan keberhasilan mereka 

dengan unit. 

 

MENGEVALUASI 

Setelah Rich dan Portia mengimplementasikan unit makalah 

penelitian dengan kelas mereka, mereka mengumpulkan umpan balik 

dari implementasi pertama ini untuk menentukan keberhasilan desain 

ulang unit. Ketika mereka melakukan evaluasi sumatif terhadap upaya, 

prestasi, dan pertumbuhan siswa, mereka juga mendapatkan informasi 

yang membantu mereka memperbaiki unit untuk digunakan dengan 

semua siswa kesembilan pada tahun berikutnya. Tanggapan dari siswa 

yang terlibat dalam pilot menunjukkan bahwa sementara banyak unit 

berhasil, materi dukungan tambahan harus dibuat untuk pelajar yang 

berjuang dengan mengevaluasi kualitas sumber daya berbasis Web yang 

mereka temukan. Rich dan Portia berkolaborasi dalam rencana untuk 

menambahkan pelajaran baru ke unit tentang cara mengevaluasi sumber 

daya berbasis Web. Mereka berbagi pelajaran baru dengan anggota tim 

desain ulang unit lainnya sehingga dapat dimasukkan ke dalam unit 

makalah penelitian yang akan dilaksanakan sepanjang kelas sembilan 

tahun depan. 

Apa Skenario Ini Diilustrasikan? Model ADDIE memberi Rich dan 

rekan-rekannya cara sistematis untuk mendekati desain ulang unit kertas 

penelitian. Ini memberi mereka fokus, arah, dan struktur saat mereka 

bekerja untuk membuat unit makalah penelitian lebih relevan bagi pelajar 

mereka. Skenario menunjukkan bahwa manfaat mengikuti pendekatan 

ADDIE banyak. Pertama, Rich dan rekan-rekannya dapat yakin bahwa 

unit akan terus mendukung peserta didik dengan cara yang sama dan pada 

tingkat yang sama seperti di masa lalu. Selain itu, menggunakan ADDIE 

memungkinkan mereka untuk memperluas dampak positif dari 

pengalaman makalah penelitian kepada sekelompok pembelajar yang 

lebih besar dan meningkatkan motivasi, pertumbuhan, dan prestasi siswa 

di kelas sembilan. Penggunaan model ADDIE juga memungkinkan tim 

guru interdisipliner untuk membumikan keputusan instruksional dalam 

kebutuhan siswa mereka saat ini daripada dalam kebutuhan mereka yang 
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telah mereka ajarkan di masa lalu dan memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia untuk mengatasi konten akademik. Selanjutnya, model ini juga 

menyediakan struktur untuk memfasilitasi kerja sama di antara anggota 

tim interdisipliner. Akhirnya, fase ADDIE (kadang-kadang disebut 

sebagai langkah) menjaga guru tetap pada jalur dan fokus pada tugas 

mereka. 
 

 

 

1. Model Dick and Carey 

Model desain pembelajaran Dick and Carey merupakan model 

pembelajaran yang banyak digunakan oleh para pakar pembelajaran di 

Indonesia, secara umum mencakup 8 (delapan) langkah, yaitu (lihat 

bagan berikut ini): 

 

 
Revisi 
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8. 
Evaluatio

n 

1. Goals, 
Topics, and 
General 

Purpose 
2. Learner 

Characteri 

stic 

7.Support 

Service 9. 
Revise 

3. 

Learning 

Objectives 

6. Teaching/ 
Learning 
Activities, 

Resources 

4. Subject 

Content 

5. Pre- 
Assessment 

2.  Model Jerrold E. Kemp (holistik) 

 

 

 

 

 

Model desain pembelajaran Jerold E. Kemp mencakup 9 sembilan) 

langkah yaitu : 

1. Mengidentifikasi masalah pembelajaran, menentukan tujuan, 

merancang sebuah program pembelajaran/instruksional; 

2. Periksa karakteristik pembelajar yang harus mendapat perhatian 

selama perencanaan. 

3. Mengidentifikasi isi subjek, dan menganalisis komponen tugas yang 

berkaitan dengan tujuan pembelajaran. 

4. Tujuan pembelajaran/instruksional harus diberitahu kepada para 

siswa untuk memperoleh reaksi dan melihat respons siswa tentang 

rencana pembelajaran yang akan dibuat. 

5. Membuat urutan konten/isi dalam setiap unit pembelajaran sebagai 

dasar untuk mengecek apakah prosedur dan proses pembelajaran 
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berjalan secara logis. 

6. Merancang strategi pembelajaran atau memilih metode, media, waktu 

yang tepat untuk menyampaikan isi/konten pelajaran. 

7. Membuat analisis kemampuan siswa yang diperoleh dari hasil 

penilaian di awal proses pembelajaran. 

8. Pengajar dapat mengembangkan instrumen evaluasi secara mandiri, 

untuk menilai efektivitas tujuan pembelajaran. 

9. Revisi atas dasar evaluasi 
 

 

 

 

 

 

Langkah- langkah Model pembelajaran Gerlach dan Ely 

dikembangkan berdasarkan sepuluh unsur yaitu: 

1. Spesifikasi isi pokok bahasan (specification of content) 

2. Spesifikasi tujuan pembelajaran (specification of objectives) 

3. Pengumpulan dan penyaringan data tentang siswa (assessment of 

entering behaviors) 

4. Penentuan cara pendekatan, metode dan teknik mengajar 
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(determination of strategy) 

5. Pengelompokkan siswa (organization of groups) 

6. Penyediaan waktu (allocation of time) space) 

7. Penganturan ruangan (allocation of space) 

8. Pemilihan media/sumber belajar (selection of resources) 

9. Evaluasi (evaluation of performance) 

10. Analisis umpan balik (analysis of feedback) 

 

4. Model DeCecco 
 

 
 

 

Model DeCecco mencakup 4 (empat) langkah yaitu: 

Langkah 1 : Menentukan tujuan instruksional 

Langkah 2 : Melakukan penilaian kemampuan awal 

dan karakteristik siswa Langkah 3 : Menentukan 

prosedur pembelajaran/instruksional 

Langkah 4 : Menilai penampilan siswa 
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Persamaan Dan Perbedaan Model-

Model terebut di atas: Persamaan: 

1. Penentuan tujuan pembelajaran, 

2. Penilaian terhadap karakteristik siswa/pembelajar, 

3. Penentuan strategi/prosedur pembelajaran, 

4. Pelaksanaan evaluasi pada setiap tahap akhir proses pembelajaran. 

 

Perbedaan: 

 

Penentuan materi/konten. Jenis instrumen evaluasi. 

▪ Dick and Carey  tahap ke-7, 

setelah tahap penentuan strategi 

pembelajaran. 

▪ Kemp  langkah  ke-3,

yaitu mengidentifikasi isi

subjek, dan Menganalisis 

komponen tugas yang berkaitan 

dengan tujuan pembelajaran. 

▪ Dick & Carey pengajar diminta 

membuat tes formatif (formative 

evaluation) dan membuat

serta mengembangkan tes sumatif 

(summative evaluation). 

▪ Kemp       pengajar    dibebaskan    

untuk mengembangkan sendiri

instrumen 

▪ Gerlach & Ely tahap ke-1, yaitu 

spesifikasi isi pokok bahasan 

(specification of content) 

▪ DeCecco  tidak ada. 

evaluasi yang berguna untuk 

menilai efektivitas tujuan 

pembelajaran. 

▪ Gerlach   &   Ely      evaluasi   

berbentuk evaluation of

performance, yang 

disempurnakan dengan 

dilakukannya analisis umpan 

balik pada tahap akhir. 

▪ DeCecco         tidak     mendetail,     

hanya penilaian penampilan siswa. 

▪ Dick & Carey  model pengembangan pembelajaran berorientasi hasil 

▪ Kemp, Gerlach & Ely, DeCecco  Model pengembangan pembelajaran 

berorientasi kelas 

 

Masing-masing model memiliki prosedur dan caranya sendiri dalam 

upaya menciptakan suasana dan hasil pembelajaran yang optimal, 

seluruh rancangan ditujukan untuk mengefektifkan proses belajar 

dan mengajar. 
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Komponen inti dalam sebuah desain model pembelajaran 

Dari ke empat contoh model/desain pembelajaran tersebut di atas, 

dapat disimpulkan bahwa setiap model/desain pembelajarn 

mempunyai 4 (empat) komponen inti yang mutlak harus ada dalam 

suatu desain pembelajaran, yaitu: 

1. Tujuan 

2. Karakteristik siswa 

3. Prosedur/mekanisme pembelajaran 

4. Evaluasi pembelajaran 

 

 

 

 

 

  

    

  

 

 

 

 

 

Model Pembelajaran 

Kolaboratif 

Model Desain 

Pembelajaran Addie 

Beda Design Thinking, 

Critical Thinking & 

Creative Thinking 
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VI. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN 

PEMBELAJARAN & RUMUSAN CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 
 

 

 

Bagan: Tahap-Tahap Mendesain Pembelajaran 

(Sumber: Atwi Suparman, Desain Instruksional, 2001) 

 

 

A. PENGERTIAN KEBUTUHAN PEMBELAJARAN 

Memperhatikan bagan tersebut di atas, maka kegiatan pertama 

dalam mendesain pembelajaran adalah mengidentifikasi kebutuhan 

pembelajaran. Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan 

keadaan saat ini dibandingkan dengan keadan yang seharusnya; dengan 

kata lain setiap keadaan yang kurang dari seharusnya menunjukkan 

adanya ‘kebutuhan’. Apabila kesenjangan itu besar atau menimbulkan 
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akibat lebih jauh sehingga perlu ditempatkan sebagai prioritas diatasi, 

maka ‘kebutuhan’ tersebut disebut masalah’. Seringkali orang sulit 

membedakan antara kebutuhan (needs) dengan ‘keinginan’ (wants). 

Kebutuhan identik dengan masalah, sedangkan keinginan identik 

dengan pemecahan masalah; karena itu jangan melompat ke 

‘pemecahan masalah’ sebelum yakin ‘apa masalahnya’. 

Kebutuhan pembelajaran akan menjadi masalah, apabila 

kesenjangan penguasaan kompetensi yang dimiliki siswa sebagai hasil 

pembelajaran dengan kompetensi seharusnya cukup besar. Hal ini 

mengharuskan pengajar/instruktur memikirkan bagaimana caranya 

menghilangkan/mengurangi/kesenjangan tersebut, sehingga kompetensi 

peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran mempunyai 

kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. 

Dalam hal ini siapa sebenarnya yang bertanggungjawab 

menentukan besar kecilnya kesenjangan kompetensi siswa/peserta 

didik? atau siapa saja yang dapat menjadi sumber informasi dalam 

melakukan identifikasi kebutuhan pembelajaran? secara umum dapat di 

kelompokkan ke dalam 3 kelompok yaitu: 

1. Siswa/peserta didik sebagai subyek pembelajaran; 

2. Masyarakat: orang tuan, pengguna lulusan; 

3. Pendidik: pengajar/Pengajar, pengelola program pendidik; 

 

Informasi adanya kesenjangan kompetensi siswa/peserta didik yg 

dicari dalam proses identifikasi kebutuhan pembelajaran adalah 

kompetensi siswa saat ini dibandingkan dengan kompetensi siswa yg 

seharusnya dikuasai. Kesenjangan kompetensi dalam hal ini 

menyangkut kesenjangan ‘pengetahuan’, ‘keterampilan’ atau ‘sikap’, 

bukan kesenjangan lain yang akan diatasi dengan desain 

pembelajaran 
 

B. MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN PEMBELAJARAN 

Secara umum terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dilakukan dalam 

mengidentiikasi kebutuhan pembelajaran, yaitu: 

1. Menentukan kesenjangan penampilan siswa yang disebabkan ke-

kurang ‘kesempatan’ 

mendapatkan pendidikan atau pelatihan pada lalu; 
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2. Mengidentifikasi bentuk kegiatan pembelajaran yang paling tepat; 

3. Menentukan populasi sasaran yang dapat mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

 

Adapun langkah-langkah mengidentifikasi kebutuhan 

pembelajaran secara rinci mencakup 6 (enam) langkah, yaitu: 

1. Mengidentifikasi Kesenjangan Output Pembelajaran/Prestasi 

Siswa: 

a. Kesenjangan kompetensi antara saat ini dengan seharusnya. 

b. Dilakukan malalui interviu, kuesioner, wawancara, dokumen 

ujian dll. 

c. Bisa digunakan data dari dokumen: 

- Perbandingan jumlah siswa yang lulus dengan yang seharusnya 

lulus; 

- Nilai rata-rata dibandingkan dengan nilai ideal; 

- dll 

d. Data tersebut harus menyangkut “hasil belajar” atau “prestasi”, 

bukan “proses kerja”. 

2. Menilai Kesenjangan: 

a. Tingkat signifikansi pengaruhnya; 

b. Luas ruang lingkupnya; 

c. Pentingnya peranan kesenjangan tersebut terhadap masa depan 

sekolah/siswa/pengguna lulusan. 

Pendesain pembelajaran (pengajar) mengupayakan dapat 

menyajikan tingkat kerugiannya yang disebabkan karena adanya 

kesenjangan kompetensi (pengetahuan, keterampilan atau sikap) 

baik dalam bentuk: uang/biaya, waktu, pemborosan bahan, 

penurunan kualitas, penurunan rasa aman, kurangnya kerjasama. 

3. Analisis Penyebab Kesenjangan 

a. Menganalisis kemungkinan penyebab kesenjangan: dilakukan 

melalui wawancara kepada siswa (sampel) atau observasi 

dokumen/nilai hasil belajar sebelumnya; 

b. Memisahkan penyebab yang ‘tidak’ berasal dari kekurangan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap; misal: karena kondisi ruang 

kelas yang mau roboh, banjir dll, sehingga membuat siswa tidak 
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bisa belajar sebagaimana mestinya (banyak libur), hal ini bukan 

tugas ‘pendesain pembelajaran’ untuk menyelesaikannya tetapi 

tugas Instansi Pendidikan (Kepala Sekolah). 

c. Mengelompokan penyebab yang berasal dari kekurangan 

pengetahuan, keterampilan atau sikap: pernah mempelajarinya atau 

belum? bila pernah apakah sering atau jarang? 

4. Menginterviu siswa 

a. Menginterviu siswa, untuk memisahkan antara yang sudah pernah 

atau belum pernah mendapat pembelajaran/pendidikan yang 

kurang tersebut. 

b. Siswa yang sudah pernah mendapatkan pembelajaran meneruskan 

ke langkah 5, yaitu: menginterviu apakah siswa sering mempelajari 

atau jarang, berapa lama mempelajarinya? dimana? apakah pernah 

unjuk kemampuan atau tidak? 

c. Sedangkan yang tidak/belum pernah mempelajari langsung ke 

langkah ke 8, yaitu perumusan tujuan pembelajaran. 

5. Pengelompokan siswa yang sudah pernah atau belum pernah 

mendapat pembelajaran Pengelompokan siswa yang sudah pernah 

atau belum pernah mempelajarinya dapat menggunakan instrumen 

wawancara atau kuesioner. 

6. Kelompok siswa yang sudah pernah (sering) mempelajari 

Bila terdapat kelompok siswa yang ‘sering’ mempelajari, tetapi 

kemampuannya belum sesuai dengan standar. Siswa yang ‘sering’ 

mendapatkan pembelajaran tersebut diberikan umpan balik atas 

kekurangannya, yaitu diminta mempraktekan kembali sampai dapat 

melakukan seperti apa yang diharapkan; 

7. Kelompok siswa yang ‘jarang’ (tidak sering) mempelajari atas 

kompetensi yang kurang Kelompok yang masih ‘jarang’ (tidak 

sering) tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran 

ulang, diminta mempraktekan lebih banyak lagi disertai dengan 

supervisi/bimbingan; 

8. Pengelompokan bagi yang tidak pernah mempelajarinya: 

Pengembang atau pendesain pembelajaran selanjutnya 

‘merumuskan tujuan pembelajaran’ untuk pencapaian yang 
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Penetahuan Mengingat 

Pemahaman Mengerti 

Penerapan Menerapkan 

Analisis Menganalisis 

Sintesis Mengevaluasi 

Evaluasi Menciptakan 

kompetensi siswa atas kekurangannya. 

 

C. MERUMUSKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Dalam kegiatan mengidentifikasi kesenjangan harus dilengkapi 

dengan merumuskan capaian pembelajaran yang berupa pencapaian 

kompetensi (sebagai solusi). Berikut ini beberapa rumusan capaian 

pembelajaran yang disampaikan para pakar pendidikan, yaitu: 

1. Anderson & Krathwohl (2001) merivisi taksonomi Bloom kawasan 

kognitif: 

a. Ingatan (C1); 

b. Pemahaman (C2) 

c. Penerapan (C3) 

d. Analisis (C4) 

e. Evaluasi (C5) 

d.  Mencipta/kreasi (C6) 
 

 

PERUBAHAN STRUKTUR TAKSONOMI 

CAPAIAN PEMBELARAN 

 

Semula                      direvisi 

 

 

2. Krathwohl, Bloom & Marsia mengembangkan capaian pembelajaran 

berkaitan dengan minat, sikap dan nilai yang mencakup: 
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a. Penerimaan; 

b. Pemberian respon; 

c. Pemberian nilai atau penghargaan; 

d. Pengorganisasian/pengelolaan; 

e. Karakterisasi. 

 

3. Anita J. Harrow (1977) mengembangkan capaian pembelajaran 

kawasan psikomotor : 

a. Gerak reflek; 

b. Gerak fundamental dasar; 

c. Kemampuan perseptual; 

d. Gerak terampil; 

e. Komunikasi wajar. 

 

4. Dave (1976) mengembangkan capaian pembelajaran kawasan 

psikomotor mencakup: 

a. Menirukan gerak; 

b. Memanipulasi kata-kata menjadi gerak; 

c. Melakukan gerakan dengan tepat; 

d. Merangkaikan berbagai gerakan, 

e. Melakukan gerakan dengan wajar & efisien 

 

Dalam menyusun rumusan capaian pembelajaran diupayakan 

mengandung 4 (empat) kalimat/kata: 

a. Siapa (orang) akan belajar? (siswa, mahasiswa, peserta diklat dll); 

b. Gunakan kata ‘akan dapat’ setelah ‘orang yang akanbelajar”; 

c. Gunakan kata kerja aktif yang dapat diamati & dapat diukur 

(observable & measurable); 

d. Obyek/ kompetensi/perilaku yang diharapkan, contoh: mahasiswa 

akan dapat menyusun proposal Thesis; mahasiswa akan dapat 

mendemontrasikan berenang dengan gaya kupu-kupu. 
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Bagan 

Proses Identifikasi Kebutuhan Pembelajaran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan Belajar yang 

Utama 

One of the Biggest 

Mistakes in Learning 

Motivasi Tujuan 

Belajar 
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VII. ANALISIS CAPAIAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

A. PENGERTIAN ANALISIS PEMBELAJARAN 

Merancang proses pembelajaran siswa didasarkan pada upaya 

analisis kompetensi/perilaku yang akan dimiliki setelah proses 

pembelajaran selesai. Kegiatan tersebut secara umum merupakan proses 

penjabaran kompetensi umum (standar kompetensi/SK) menjadi 

kompetensi khusus (kompetensi dasar/KD) yang tersusun secara logis 

dan sistematik. Dari hasil penjabaran tersebut dapat dirumuskan 

‘Rencana Pembelajaran” secara mudah dan sederhana, yaitu 
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menyangkut: kurikulum, strategi, modul, Waktu dll. Dengan demikian 

yang dimaksud dengan analisis pembelajaran tidak lain merupakan 

’analisis kompetensi” yaitu proses menjabarkan kompetensi umum 

(standar kompetensi) menjadi kompetensi khusus (kompetensi dasar) 

yang tersusun secara logis dan sistematik. Kegiatan tersebut 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi kompetensi- kompetensi khusus 

(kompetensi dasar) yang dapat menggambarkan pencapaian kompetensi 

umum secara lebih terperinci. 

Untuk mencapai kompetensi umum (standar kompetensi) 

diperlukan serangkaian kompetensi khusus, (kompetensi dasar) seperti : 

a. Kompetensi pra-syarat; 

b. Kompetensi yang secara fisik berlangsung lebih dahulu; 

c. Kompetensi yang secara psikologis muncul lebih dulu; 

d. Kompetensi yang secara kronologis terjadi lebih awal. 

 

Dengan melakukan analisis kompetensi, maka akan tergambar 

susunan kompetensi khusus (kompetensi dasar) dari yang paling awal 

sampai dengan yang paling akhir, sehingga ditemukan sejumlah 

kompetensi (standar kompetensi) yang harus dimiliki oleh 

seseorang bila ingin dikatakan terampil dalam pekerjaan tertentu. 

Jumlah dan susunan kompetensi tersebut yang disebut : POHON 

KOMPETENSI akan memberikan keyakinan bahwa kompetensi yang 

akan dicapai dalam tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan 

efisisen. 
 

B. MANFAAT ANALISIS PEMBELAJARAN 

Dalam merancang/mendesain pembelajaran salah satu tahap yang 

harus dilalui adalah analisis pembelajaran yang dapat dilakukan oleh 

seorang pendesain pembelajaran atau Pengajar yang sekaligus berfungsi 

sebagai pendesain pembelajaran. Adapaun manfaat dari analisis 

pembelajaran secara umum adalah untuk mempermudah proses 

pencapaian kompetensi siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan, namun secara rinci memberikan manfaat antara lain: 

1. Mempermudah menentukan tujuan pencapaian kompetansi; 

2. Mempermudah mengidentifikasi kompetensi awal; 

3. Mempermudah menyusun daftar mata pelajaran/kurikulum; 
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4. Membantu menetapkan modul-modul pencapaian kompetensi yang 

akan dicapai; 

5. Membantu menetapkan waktu/lamanya Pembelajaran; 

6. Membantu dalam penyusunan jadwal pembalajaran dengan 

sequence yang logis dan sestematis (tata urutan yang benar); 

7. Membantu penentukan tingkat pencapaian 

kompetensi/kemahirannya; 

8. Membantu dalam penyususnan kisi-kisi tes hasil belajar/uji 

kompetensi. 

 

C. JENIS KOMPETENSI 

Secara umum hasil belajar menyangkut 3 (tiga) perilaku/kompetensi 

yaitu: (1) perilaku/kompetensi kawasan kognitif, (2) 

perilaku/kompetensi kawasan psikomotor dan perilaku/kompetensi 

kawasan afektif/sikap. Secara singkat masing-masing kawasan 

perilaku/kompetensi dijelaskan sebagai berikut : 

 

1. Perilaku/kompetensi kawasan Kognitif : 

Perilaku/kompetensi yang merupakan hasil proses berpikir, yang 

meliputi hasil proses berpikir yang paling rendah sampai dengan yang 

paling tinggi dan menurut Bloom (1956) terdiri dari : 

a. Pengetahuan; 

b. Pemahaman; 

c. Penerapan; 

d. Analisis; 

e. Sintesis; 

f. Evaluasi. 

 

2. Perilaku/kompetensi kawasan psikomotor : 

Perilaku/kompetensi yang dimunculkan oleh hasil kerja fungsi tubuh 

manusia, yaitu berbentuk gerakan tubuh, seperti : berlari, melompat, 

melempar, berputar, memukul dll. Menurut Dave (1976) membagi 

kawasan psikomoter menjadi lima tingkatan : 

 Menirukan gerak; 

a. Memanipulasi kata-kata menjadi gerak; 

b. Melakukan gerakan dengan tepat; 
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c. Merangkaikan berbagai gerak; 

d. Melakukan gerak dengan gerakan wajar dan efisien. 

 

3. Perilaku/kompetensi kawasan afektif : 

Perilaku/kompetensi yang dimunculkan oleh seseorang sebagai 

pertanda kecenderungannya untuk membuat pilihan atau keputusan, 

seperti : mengganggukkan kepala ditafsirkan sebagai tanda setuju; muka 

berseri-seri sebagai tanda kegirangan. Kompetensi kawasan sikap 

menurut Bloom dan Masia (1964) mencakup : 

a. Menerima nilai; 

b. Membuat respon terhadap nilai; 

c. Menghargai nilai-nilai yang ada; 

d. Mengorganisasikan nilai; 

e. Mengamalkan nilai secara konsisten atau karakterisasi. 

 

Untuk menafsirkan sikap seseorang tidak mudah, karena itu dapat 

menggunakan kecenderungan dalam bertindak/berperilaku. Seringkali 

dalam unjuk kerja, ke tiga jenis perilaku/kompetensi tersebut dapat 

muncul secara berbarengan, jarang muncul secara sendiri- sendiri, misal: 

kognitif dan sikap, psikomotor dan sikap, kognitif dan psikomotor; atau 

ketiganya akan mucul secara bersamaan; Contoh seseorang dikatakan 

terampil mengendari mobil, jika ia tahu (mempunyai pengetahuan) 

bagaimana prosedur mengendarai mobil, dan ia akan bersikap hati-hati 

(tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas). 
 

D. STRUKUR KOMPETENSI 

Secara umum terdapat empat jenis struktur kompetensi, yaitu :(1) 

hierarkikal, (2) prosedural, (3) pengelompokkan dan (4) kombinasi. 

Secara singkat masing-masing struktur dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Struktur Hierarkikal 

Struktur kompetensi yang hierarkikal adalah kedudukan dua 

kompetensi yang menunjukkan bahwa salah satu kompetensi hanya 

dapat dilakukan bila telah dikuasai kompetensi yang lain. Kompetensi B 

misalnya, hanya dapat dipelajari bila seseorang telah dapat melakukan 

kompetensi A. Kedudukan kompetensi A dan B disebut hierarkikal. 

Dalam suatu kurikulum materi A biasa disebut sebagai materi pra-syarat 
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Dapat Memelihara Sepeda Motor 

(Servis) 
Dapat Memperbaiki Kerusakan 

Sepeda motor 

Membuka Bengkel Sepeda Motor 

untuk mengikuti materi B. Tanpa lulus materi A terlebih dahulu, maka 

tidak diijinkan untuk mengikuti materi B. Perhatikan contoh berikut ini : 
 

 
 

2. Struktur Prosedural 

Struktur kompetensi prosedural adalah kedudukan beberapa 

kompetensi yang menunjukkan satu seri urutan penampilan kompetensi, 

tetapi tidak ada yang menjadi kompetensi pra-syarat untuk yang lain. 

Walaupun ke dua komptensi khusus (kompetensi dasar) harus dilakukan 

berurutan untuk dapat melakukan kompetensi umum tetapi setiap 

kompetensi dapat dipelajari secara terpisah. Perhatikan contoh berikut 

ini : 
 

 

3. Struktur Pengelompokkan 

Di samping kompetensi khusus (kompetensi dasar) yang dapat diurut 

sebagai hierarkikal dan prosedural, terdapat kompetensi khusus yang 

tidak mempunyai ketergantungan antara satu dan yang lain, walaupun 

semuanya berhubungan. Dalam keadaan seperti itu garis penghubung 

(anak panah: ) antara kompetensi khusus yang satu dan yang lain tidak 

diperlukan. Perhatikan contoh berikut ini: 
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4. Struktur Kombinasi 

Suatu kompetensi umum (standar kompetensi) dijabarkan menjadi 

kompetensi khusus (kompetensi dasar) dengan menggunakan berbagai 

struktur atau kombinasi, yaitu: antara struktur hierarkikal, prosedural dan 

pengelompokkan. Sebagian dari kompetensi khusus (kompetensi dasar) 

memerlukan kompetensi pra-syarat dan sebagian lain tidak memerlukan; 

juga ada kompetensi yang merupakan urutan penampilan khusus. Di 

lapangan struktur ini yang sering dipakai. 
 

E. LANGKAH – LANGKAH ANALISIS PEMBELAJARAN 

(ANALISIS KOMPETENSI) 

Berikut ini langkah-langkah yang dapat digunakan untuk 

menganalisis perilaku/ kompetensi: 

1. Menulis perilaku/kompetensi umum (standar kompetensi) yang 

menjadi tujuan akhir pembelajaran. 

2. Menulis setiap kompetensi khusus (kompetensi dasar) yang menurut 

anda menjadi bagian dari perilaku/kompetensi umum (standar 

kompetensi). 

3. Menyusun kompetensi khusus (kompetensi dasar) ke dalam suatu 

daftar dalam urutan yang logis dimulai dari kompetensi umum 

(standar kompetensi), kompetensi yang paling ”dekat” hubungannya 

dengan kompetensi umum tersebut, diteruskan sampai pada 

kompetensi yang paling ”jauh” hubungannya dengan kompetensi 

umum. 

4. Menambah kompetensi khusus (kompetensi dasar) atau mengurangi 

jika diperlukan. Tanamkan dalam pikiran anda, bahwa anda harus 

berusaha melengkapi daftar kompetensi khusus (kompetensi dasar ) 

untuk mendukung kompetensi umum standar kompetensi). 

5. Menuliskan kompetensi khusus (kompetensi dasar) dalam suatu 

lembar kartu/karton atau kertas ukuran 3 x 5 cm. 

6. Menyusun kartu-kartu/kertas-kertas tersebut di papan tulis/meja 

dengan menempatkan dalam struktur hierarkikal (vertikal), 

prosedural atau pengelompokan (horisantal) menurut kedudukan 

masing-masing sehingga pada akhirnya tersusun ”POHON 

KOMPETENSI”. 

7. Sampai dengan tahap ini, jika diperlukan dapat menambahkan 
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kompetensi khusus (kompetensi dasar) lain atau menguranginya, 

anda harus yakin bahwa tidak ada kompetensi khusus (kompetensi 

dasar) yang tertinggal serta secara logis susunan kompetensi benar- 

benar menggambarkan susunan hierarkikal, prosedural, 

pengelompokan atau kombinasi. 

8. Berikan tanda anak panah untuk menyatakan hubungan antara 

kompetensi secara vertikal pada struktur hierarkikal, dan horizontal 

untuk hubungan prosedural. 

9. Meneliti ulang kemungkinan dalam memberi tanda anak panah yang 

menghubungkan antar kompetensi khusus (kompetensi dasar) 

terdapat hal-hal yang tidak logis. 

10. Memberikan nomor urut untuk setiap kompetensi khusus dimulai 

dari yang terjauh sampai yang terdekat dengan kompetensi umum. 

Pemberian nomor urutan kompetensi tersebut merupakan urutan 

kurikulum (sequence) yang akan diajarkan, karena itu harus 

”logis”, yaitu : 

a. Mulai dari yang paling mudah sampai dengan yang paling sulit. 

b. Mulai dari tataran konsep (teori) sampai dengan dengan tataran 

praktek. 

11. Mengkonsultasikan atau mendiskusikan pohon ”kompetensi” yang 

telah disusun dengan rekan lain (para ahli) untuk mendapatkan 

masukan-masukan. Hal-hal yang perlu didiskusikan adalah : 

a. Lengkap tidaknya kompetensi khusus (kompetensi dasar) sebagai 

penjabaran dari kompetensi umum (standar kompetensi). 

b. Logis tidaknya urutan dari kompetensi-kompetensi khusus 

(kompetensi dasar) menuju kompetensi umum (standar 

kompetensi). 

 

 

Selanjutnya berikut ini 2 (dua) contoh hasil analisis pembelajaran 

yang berupa Pohon Kompetensi untuk : kompetensi ’Membuka Usaha 

Konveksi’ dan kompetensi ’Mendesain Pembelajaran’. 
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Contoh 1 : Pohon Kompetensi Membuka Usaha Konveksi 

 

 

Dengan telah disusunnya ”Pohon Kompetensi” di atas, maka dapat 

ditetapkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kompetensi pra-syarat Kursus keterampilan Konveksi adalah 

memahami struktur mesin jahit dan mampu mengoperasikan 

mesin jahit; 

2. Kurikulum Kursus keterampilan usaha KONVEKSI meliputi : 

a. Mengukur baju; 

b. Membuat pola dasar baju anak-anak; 

c. Membuat pola dasar baju wanita; 
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d. Membat pola dasar baju priya; 

e. Membuat pola berbagai macam jenis lengan dan krah; 

f. Memotong kain berdasarkan pola; 

g. Teknik menjahit, mengobras dan memasang kancing; 

h. Membuat pola stelan jas, safari, jaket, dan menjahitnya (wanita & 

pria); 

i. Membuat pola kebaya, baju pengantin wanita & menjahitnya; 

j. Membuat berbagai asesories, bordir (jilbab, topi, kerudung dll); 

k. Mananjemen Usaha Konveksi (mahir dalam menentukan 4 P : 

Price, Product, Promotion, Place) . 

3. Modul kursus Keterampilan usaha KONVEKSI meliputi : 

a. Teknik mengukur Baju; 

b. Teknik membuat Pola Dasar; 

c. Teknik membuat Pola berbagai lengan dan krah; 

d. Teknik memotong dan menjahit kain; 

e. Teknik membuat jas dan safari priya; 

f. Teknik membuat kebaya dan baju pengantin; 

g. Teknik membuat berbagai asesories dan bordar; 

h. Manajemen Usaha Konveksi. 

4. Menyusun jadwal kursus keterampilan usaha , yaitu merupakan 

urutan yang logis yang secara psikologis akan memudahkan dalam 

transfer pengetahuan/keterampilan maupun sikap kepada peserta 

kursust, yaitu mulai dari materi yang paling mudah ke materi yang 

paling sulit (menyusun jadwal tidak asal menyusun). Dalam 

menyusun jadwal kursus keterampilan usaha ditentukan oleh 

lamanya belajar setiap hari. 

5. Penentuan lama kursus keterampilan usaha ditentukan oleh lamanya 

peserta kursus dalam belajar setiap harinya dan kemampuan 

menyerap materi yang diberikan, sehingga pencapaian kompetensi 

“Membuka Usaha Konveksi/Menjahit” yang ditempuh oleh 

seseorang bisa berbeda dengan orang lain. 

6. Untuk menentukan tingkat pencapaian kompetensi (kemahirannya) 

dapat berkonsultasi dengan para ahlinya (konveksi) atau Asosisasi 

Usaha Konveksi di daerah masing-masing. 

7. Selanjutnya para instruktur kursus keterampilan usaha dapat 

mengembangkan materi uji kompetensi yang merupakan evaluasi 

hasil belajar keterampilan usaha sesuai dengan tingkat kompetensi 
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yang diperolehnya (tingkat dasar, mahir atau terampil) 

8. Anggaran kursus disesuaikan dengan jumlah peserta kursus 

keterampilan usaha terkait dengan jumlah materi dan bahan praktek 

yang harus disediakan. 

 

Contoh 2 : Pohon Kompetensi Mendesain pembelajaran 

 

Mengukur Capaian 

Pembelajaran 
Analisis Pembelajaran 
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VIII. IDENTIFIKASI KOMPETENSI AWAL   & 

KARAKTERISTIK SISWA 
 

 

 

Bagan: Tahap-Tahap Mendesain Pembelajaran 

 

 

A. KOMPETENSI AWAL SISWA 

Langkah selanjutnya yaitu langkah ke 3 (tiga) dalam mendesain 

pembelajaran adalah salah satu tahap/proses untuk mengetahui 

sejauhmana perilaku/kompetensi yang telah dikuasai siswa sebelum 

mengikuti pelajaran atau kompetensi awal siswa. Kegiatan langkah ke 3 

(tiga) ini “bukan” untuk menentukan kompetensi/perilaku ‘pra syarat’ 

untuk mengikuti pelajaran”, tetapi sebagai dasar dalam penyusunan 

‘bahan pelajaran’. Kemampuan/kompetensi awal siswa acap kali 
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‘heterogen’ ketika akan memulai mempelajari suatu materi pelajaran; 

sebagian siswa mungkin sudah mengetahui, pernah mengetahui atau 

belum mengetahui sama sekali materi pelajaran yang akan diajarkan. 

Hal tersebut seringkali membuat para pengajar bingung untuk memulai 

suatu pelajaran, apakah mengikuti kelompok siswa yang telah 

mempunyai kompetensi tertentu? Kelompok yang belum mengetahui 

akan merasa tertinggal atau mengikuti kelompok yang belum 

mengetahui sama sekali, maka kelompok yang sudah mengetahui akan 

merasa bosan, karena mengulang-ulang. 

Untuk mengatasi heteroginitas siswa sebagaimana diuraikan di atas, 

maka terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu: 

1. Siswa Menyesuaikan dengan Materi Pelajaran 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara: 

a. Seleksi Penerimaan siswa: 

- Siswa diwajibkan memiliki latar pendidikan yang relevan. 

- Dilakukannya Tes keterampilan sesuai dengan Program 

Studi/Jurusan yang akan diambil. 

b. Tes dan Pengelompokkan Siswa: 

Setelah dilakukan seleksi penerimaan, dapat dilakukan 

‘pengelompokkan siswa’; hal ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat penguasaan materi pelajaran, misal : mahir, cukup mahir 

dan kurang mahir (biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga kursus, 

seperti : kursus Bahasa Inggris). 

c. Lulus Mata Pelajaran Pra-syarat: 

Mewajibkan lulus/nilai tertentu untuk mata pelajaran yang 

mempunyai Pra-Syarat (seperti: untuk dapat mengambil mata 

kuliah Statistik II, maka harus lulus/nilai B untuk Statistik I). 

 

2. Meteri Pelajaran Disesuaikan dengan Kondisi Siswa: 

- Pendekatan ini tidak memerlukan seleksi penerimaan siswa. 

- Pada dasarnya siapa saja boleh masuk dan mengikuti pelajaran 

tersebut. 

- Siswa dapat mempelajari sesuatu, dimulai dari tingkat yang belum 

dikuasai (misal: siswa yang ‘belum mengatahui’ : mempelajari 

Modul 1, yang sudah “cukup mahir’ : mempelajari modul 3). 

- Bahan pelajaran didesain untuk menampung siswa dalam tingkat 



85  

kemampuan awal manapun. 

- Siswa dapat mempelajari suatu materi pelajaran sesuai dengan 

kecepatan masing-masing. 

- Biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga kursus (pendidikan 

non formal). 

 

3. Kombinasi Pendekatan 1 dan 2: 

Kombinasi pendekatan 1 dan 2 dicirikan oleh adanya: 

a. Seleksi Siswa atas dasar latar belakang pendidikan/ijasah siswa 

(seleksi bersifat administratif). 

b. Dilakukan tes kemampuan, yaitu untuk mengetahui kemampuan 

dan karakteristik awal siswa, tes ini hanya sebagai dasar untuk 

menyusun bahan pelajaran. 

c. Bahan pembelajaran disusun sesuai dengan kemampuan dan 

karakterstik awal siswa. 

d. Menggunakan sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa 

dapat maju menurut kecepatan dan kemampuan masing-masing 

siswa. 

e. Memberikan supervisi kepada siswa secara individual. 

 

Mengidentifikasi kompetensi awal siswa merupakan hal yang 

sangat penting, karena terkait dengan penyusunan ‘bahan belajar’. 

Dengan mengetahui ‘kompetensi awal, kiranya dapat mengambil 

langkah-langkah untuk mengurangi masalah heterogenitas 

kemampuan/kompetensi siswa. Berikut ini langkah-langkah yang dapat 

dilakukan untuk mengidentifikasi kompetensi awal siswa: 

a. Seorang pendesain pembelajaran harus tahu siapa ‘sasaran didik’ 

yang akan menggunakan ‘desain pembelajaran’ yang disusun. 

Sasaran didik’ tersebut menjadi ‘batasan’ yang harus menjadi acuan 

para pendesain pembelajaran dalam menyusun ‘desain pembelajaran’ 

seperti: untuk sekolah apa? dimana? dan kelas berapa? karena itu 

‘sasaran didik’ harus dirumuskan secara spesifik; 

Contoh 1: 

Mata Kuliah ini disediakan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat 

sbb: 

o Terdaftar pada PT ini pada TA atau Semester 6; 
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o Telah lulus mata kuliah A. 

 

Contoh 2: 

Pelajaran ini disusun bagi siswa kelas II SMA yang mempunyai minat 

dalam kelompok bidang studi B. 

 

Contoh 3: 

Kursus ini disediaakan bagi karyawan pemerintah atau perusahaan 

swasta yang memenuhi syarat sebagai berikut: 

o Mempunyai ijasah minimal sarjana muda dalam bidang X atau 

setara. 

o Telah pernah mengikuti dan lulus dalam kursus Y. 

o Menguasai bahasa Inggris minimal secara aktif dan pasif. 

 

b. Selanjutnya pengembang/pendesain pembelajaran perlu 

mengidentifikasi kompetensi- kompetensi yang telah dimiliki 

‘sasaran didik’ sehingga tidak perlu diajarkan kembali, dan mana 

yang kompetensi yang belum dikuasai untuk dipelajari. Dengan 

demikian pendesain pembelajaran dapat menentukanti titik 

berangkat (starting point) yang sesuai dan dibutuhkan sasaran 

didik. 

c. Terdapat 3 (tiga) sumber yang dapat memberikan informasi kepada 

pendesain pembelajaran, yaitu: 

o Siswa atau calon siswa/mahasiswa/peserata didik. 

o Orang yang mengetahui kemampuan siswa/calon siswa dari dekat, 

seperti: Pengajar atau atasannya. 

o Pengelola program pendidikan yang biasa mengajarkan materi 

tersebut. 

 

d. Instrumen yang digunakan menggali informasi kompetensi yang 

sudah dimiliki atau yang belum dimiliki dapat digunakan: 

o Kuesioner; 

o Interviu; 

o Observasi; 

o Tes. 
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Contoh: 3 (tiga) Cara Mengidentifikasi Kompenetsi Awal 

 

a. Pengumpulan data “kompetensi awal” siswa/mahasiswa dari orang-

orang terdekat dengan cara menilai kompetensi awal 

siswa/mahasiswa yaitu: 

o Membuat daftar kompetensi khusus/Kompetensi dasar yang telah 

dibuat (ada pada pohon kompetensi), atas dasar kompetensi khusus 

tersebut buatlah skala penilaian. 
 

No Kompetensi 

Awal 

Amat 

baik 

(org) 

Baik 

(org) 

Cukup 

(Org) 

Kurang 

(Org) 

Sangat 

Kurang 

(Org) 

       

       

       

 

o                        Berikan daftar isisan tersebut kepada orang-orang yang terdekat 

dengan siswa (Pengajar, orang tua), jumlah penilai (responden) 

tergantung dari populasi sasaran (siswa/mahasiswa), untuk 

kelompok kecil (30-40): 10 orang, kelompok besar 150 orang (30 

- 50 orang) atau 20 - 30 %. 

b. Pengumpulan data ‘kompetensi awal siswa/mahasiswa melalui “self 

report” (siswa yang telah dewasa) dengan cara: 

o Tulis daftar ‘kompetensi awal’ (pada pohon kompetensi) yang akan 

dipelajari dan buatlah skala penilaian dalam bentuk skala likert 

(sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju). 

o Berikan daftar dan skala penilaian tsb kepada beberapa siswa/ 

mahasiswa secara acak (berikan petunjuk cara pengisiannya). 

c. Pengumpulan data “kompetensi awal” siswa/mahasiswa dengan 

mengunakan observasi dan 

tes: 

o Cara ini lebih mantap, karena dapat mengumpulkan data yang 

lebih ‘faktual’, observasi dilakukan untuk menilai kemampuan 

yang bersifat “pelaksanaan kegiatan” atau ‘pekerjaan’ atau 

‘keterampilan’. 

o Skala penilaian seperti pada butir haruf a dapat digunakan dalam 
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observasi ini, hanya pada observasi ini yang menilai (mengisi skala 

penilaian) adalah orang yang melakukan observasi (mengamati) 

pelaksanaan kegiatan siswa (sedangkan untuk butir huruf a yang 

mengisis adalah ‘atasan’ atau ‘Pengajar’ kelas atas dasar pendapat 

tanpa mengamati secara langsung. 

o Tes digunakan untuk menilai kemampuan yang bersifat kognitif. 

o Bila menggunakan cara c ini, maka cara a dan b tidak perlu. 

d. Analisis hasil pengumpulan data butir 1 dan 2 atau butir 3 saja untuk 

menentukan kompetensi awal yang telah dikuasai populasi sasaran. 

Kelompokkan kompetensi yang mendapat nilai ‘cukup dan 

diatasnya’ dan pisahkan dari kompetensi yang masih kurang. 

e. Buatlah garis batas antara ke dua kelompok kompetensi tersebut pada 

bagan “hasil analisis instruksional” untuk menunjukkan dua hal 

sebagai berikut: 

o Kompetensi-kompetensi yang ada ‘dibawah’ garis batas adalah 

kompetensi  yang telah  dikuasai oleh populasi sasaran sampai 

tingkat ‘cukup dan baik’. Kompetensi- kompetensi ini tidak akan 

diajarkan kembali kepada siswa; 

o Kompetensi yang ada ‘diatas’ garis batas adalah kompetensi yang 

belum dikuasai oleh populasi sasaran atau baru dikuasai sampai 

tingkat kurang. Kompetensi-kompetensi tersebut akan diajarkan 

kepada siswa. 

f. Susun urutan perilaku yang ada ‘di atas garis batas’ untuk dijadikan 

pedoman dalam menentukan urutan materi pelajaran yang akan 

disampikan/diajarkan. 

 

Berdasarkan masukan tersebut, dapat ditentukan ‘titik berangkat’ 

atau permulaan materi pelajaran yang harus diberikan pada sisiwa. Titik 

berangkat adalah kompetensi diatas garis batas kompetensi yang telah 

dikuasai siswa atau calon siswa. 

Berikut ini perbedaan antara proses ‘identifikasi Kebutuhan 

Instruksional’ dan ‘identifikasi kompetensi awal’: 

 

 

 
 



89  

Identifikasi Kebutuhan 

Pembelajaran 
Identifikasi Kompetensi Awal 

1.   Mengidentifikasi ‘benar atau 

tidaknya’ masalah yang dihadapi 

yang harus diselesaikan dengan 

kegiatan pembelajaran 

1. Tidak berhubungan dengan 

penyelesaian ‘benar atau 

tidaknya’ masalah pembelajaran 

2. Mengidentifikasi kompetensi 

umum (standar kompetensi), 

untuk penulisan tujuan 

pembelajaran (kompetensi dasar) 

2. Mengidentifikasi kompetensi apa 

yang sudah atau belum dikuasai 

3. Hasil akhir: pohon kompetensi 

yang berisi berbagai kompetensi 

khusus (kompetensi dasar) yang 

harus dikuasai pada akhir suatu 

pembelajaran 

3. Hasil akhir: adanya materi-materi 

yang tidak perlu diajarkan atau ‘titik 

berangkat’ memulai pelajaran. 

 

Seringkali informasi dari siswa/mahasiswa, Pengajar, orang tua 

tentang kemampuan/ kompetensi awal yang dimiliki siswa/mahasiswa 

tidak sejalan, karena itu seorang ‘pengembang pembelajaran’ harus hati-

hati dalam membaca data-data yang masuk. Pengembang pembelajaran 

sebaiknya lebih memusatkan perhatian pada informasi dari 

siswa/mahasiswa, namun informasi dari sumber lain tidak bisa 

diabaikan, kalau perlu diadakan seminar atau pertemuan kecil untuk 

mencari kesepakatan/kesamaan informasi. 
 

 

B. KARAKTERISTIK SISWA 

Karakteritik siswa adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan 

kondisi internal siswa dan lingkungan siswa, seperti: minat, motivasi, 

disiplin, kecemasan, tingkat IQ, Rumah jauh, tidak ada listrik, golongan 

orang mampu, tidak mampu, harus bekerja (karyawan) dll. Untuk 

menggali informasi tersebut pengembang pembelajaran dapat 

menggunakan instrumen: Kuesioner, Interviu, Observasi atau tes. 

Langkah-langkah untuk menidentifikasi ‘karakteristik’siswa dapat 

dilihat sebagaimana contoh berikut ini: 

1. Buat daftar pertanyaan atau kuesioner tentang karakteristik siswa 

seperti: 
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- Tanggal & Tempat kelahiran. 

- Cita-cita mau menjadi apa? 

- Hobby? 

- Bahasa yang dikuasai? 

- Alat-alat elektronik atau audio-visual yang dimiliki 

dirumah dan digunakan sehari-hari. 

- dll 

 

2. Berikan kuesioner kepada sejumlah siswa (sampel) yang dapat 

mewakili populasi sasaran. 

3. Kumpulkan hasilnya. 

4. Tafsirkan data tentang karakteristik siswa untuk menggambarkan hal 

sbb: 

a. Lingkungan temmpat tinggal & budayanya; 

b. Bidang pengetahuan yang diminati atau cita-citanya; 

c. Hobby; 

d. Bahasa yang dikuasai 

e. Tingkat penguasaan teknologi 

f. dll. 

 

Data karakteristik siswa tersebut akan sangat berguna dalam 

penyusunan “STRATEGI PEMBELAJARAN” (pengunaan media, 

metode dan waktu pembelajarannya) 
 

 

 

  

 

Mengenal Karakteristik 

Peserta Didik 

Strengthening Ihsan 

Behavior 
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IX. INDIKATOR CAPAIAN PEMBELAJARAN 
 

 

 

Bagan: Tahap-Tahap Mendesain Pembelajaran 

 

A. PENGERTIAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

PEMBELAJARAN 

Langkah ke 4 (empat) dari penyusunan desain pembelajaran adalah 

menyusun/menetapkan indicator pencapaian kompetensi setelah 

mengikuti proses pembelajaran. Beberapa pengertian dari indikator 

pencapaian kompetensi yang dapat memperjelas pentingnya 

penyusunan indikator pencapaian kompetensi, yaitu: 

1. Merupakan kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dapat 
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dimiliki siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

2. Kemampuan yang mencirikan/mengindikasikan bahwa kompetensi 

yang dipelajari telah dicapai/dimiliki. 

3. Merupakan gambaran konkrit dari apa yang harus dimiliki siswa 

setelah menjalani proses pembelajaran. 

4. Merupakan bukti berupa ‘perbuatan’ yang mampu dilakukan siswa 

sesuai dengan materi yang telah dipelajari. 

5. Merupakan pencapaian kompetensi yang dapat ‘diukur’ 

(measurable) dan ‘diamati’ (observable) sehingga dapat dijadilan 

sebagai dasar dalam ‘penilaian’/’evaluasi’ pembelajaran 

(sejauhmana penguasaan siswa terhadap suatu pokok bahasan materi 

pembelajaran). 

6. Merupakan ciri-ciri atau tanda-tanda perbuatan atau respon yang 

dilakukan siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah memiliki 

kompetensi dasar tertentu (merupakan penjabaran dari ‘kompetansi 

dasar’ yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan dan respon yang 

dilakukan atau ditampilkan oleh siswa). 

 

Mengingat betapa pentingnya penyusunan ‘Indikator Pencapaian 

Kompetensi’ maka diperlukan ‘rumusan indikator’ yang memenuhi 

persyaratan dan mempertimbangkan beberapa hal yaitu: 

1. Spesifik, mengandung ‘satu ‘penafsiran’ (tidak menimbulkan 

penafsiran bermacam-macam). 

2. Menggunakan kata ‘kerja operasional’, sehingga mengandung ‘satu’ 

perilaku yang dapat ‘diukur’ dan ‘diamati’. 

3. Mengacu pada ‘kompetensi dasar’ yang harus dicapai. 

4. Mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, peserta didik dan 

sekolah/daerah. 

5. Mempertimbangkan potensi siswa, kebutuhan siswa, masyarakat, 

lingkungan atau daerah. 

6. Setiap kompetensi dasar dikembangkan minimal 3 indikator yang 

mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor (bila 

memungkinkan). 

7. Rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator 

penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

8. Penggunakan kata kerja operasional (KKO) indikator dimulai dari 
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tingkatan berpikir mudah ke sukar, sederhana ke kompleks atau dari 

konkret ke abstraks (bukan sebaliknya). 

9. Kata kerja operasional (KKO) pada ‘insdikator’ harus benar-benar 

mewakili dan teruji akurasinya sesuai dengan deskripsi yang ada 

pada kata kerja operasional (KKO) KD. 
 

 

B. RUMUSAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

Kegiatan  mengidentifikasi  kesenjangan  harus  dilengkapi  dengan  

merumuskan ‘tujuan pembelajaran/pencapaian  kompetensi’  sebagai  

solusi  untuk  mengatasi  kesenjangan. Tujuan pembelajaran yang baik 

harus dapat diukur (measurable) dan harus dapat diamati (observable). 

Agar dapat diukur dan diamati diperlukan indikator-indikator dari 

pencapaian tujuan pembelajaran. Sampai saat ini dunia pendidikan di 

Indonesia banyak menggunakan indicator pencapaian tujuan 

pembelajaran/pencapaian kompetensi yang terukur dan teramati dari 

teori Bloom, Anderson, Krathwahl, Marsia untuk ranah kognitif dan 

Afektif; sedangkan untuk ranah psikomotor banyak mengacu pada teori 

Anita J. Harrow dan Dave; berikut ini rincian rumusan indikator 

pencapaian tujuan pembelajaran/pencapaian kompetensi tersebut: 

 

1. Anderson & Krathwohl (2001) merivisi taksonomi Bloom kawasan 

kognitif: 

a. Ingatan (C1); 

b. Pemahaman (C2); 

c. Penerapan (C3); 

d. Analisis (C4); 

e. Evaluasi (C5); 

d.  Mencipta/kreasi (C6). 

 

Contoh ‘Kata Kerja Operasional’ pada indikator ranah KOGNITIF: 

a. Inggatan (C1): menyebutkan, memberi nama/menamakan, memilih 

yang sesuai; memberikan ciri-ciri umum/identifikasi/ gambaran 

umum; mendifinisikan; menyebutkan/menyusun 

daftar/menyatakan/meninformasikan dll. 

b. Pemahaman (C2): menjelaskan, mempertahankan argumen, 
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mengubah/mengganti (tetapi sama maknanya), 

memperkirakan/memprediksi, menyimpulkan, memberi contoh, 

melukiskan/menulis kembali dengan kata-kata sendiri, membuat 

rangkuman, dll. 

c. Penerapan (C3): menerapkan konsep dan prinsip terhadap situasi 

baru, menerapkan hukum/teori pada situasi praktis, memecahkan 

persoalan dengan rumus-rumus/teori, memecahkan persoalan dengan 

rumus-rumus/teori-teori/prinsip-prinsip, membuat/ mengkontruksi 

bagan/grafik, mendemonstrasikan penggunaan metode dan prosedur 

secara benar. 

d. Analisis (C4): memecahkan permasalahan, mengurai, interpretasinya 

diagram/ grafik, memisah-misahkan, merinci, membuat perencanaan 

dll. 

e. Evaluasi (C5): menilai, membandingkan, mempertentangkan, 

mengkritik, mempertimbangkan kebenaran, dll. 

d.  Kreasi (C6): mencipta, menyusun menjadi hal baru, merancang, 

membuat modifikasi, merevisi, menggabungkan, menghimpun, 

mengorganisasikan, mengarang, dll. 

 

Untuk merumuskan indikator dari pencapaian kompetensi kiranya 

diperlukan perlu penguasaan ‘kosa kata’ yang banyak (berpengalaman 

sebagai pendesain pembelajaran). 

 

2. Krathwohl, Bloom & Marsia mengembangkan tujuan pembelajaran 

berkaitan dengan minat, sikap dan nilai yang mencakup: 

a. Penerimaan (kemauan menerima). 

b. Pemberian respon (kemauan menanggapi). 

c. Pemberian nilai atau penghargaan (pengakuan akan penghargaan). 

d. Pengorganisasian/pengelolaan nilai (proses internalisasi menjadi 

keyakinan) 

e. Karakterisasi/Penerapan dalam keseharian. 

 

Contoh ‘Kata Kerja Operasional’ pada indikator ranah AFEKTIF: 

a. Penerimaan (kemauan menerima): mendengarkan dengan 

perhatian, menunjukkan komitmen, sensivitas/peka, menerima 

dengan terbuka (tidak terpaksa), menghormati, berpegang teguh, 
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dll. 

b. Pemberian Respon (kemauan menanggapi): menjawab, 

membantu, menunjukkan, mengingatkan, membaca, melaporkan, 

mendiskusikan, mendemontrasikan, dll. 

c. Pemberian nilai atau penghargaan (pengakuan akan 

penghargaan): mengakui (kesalahan), menilai, mengkritik, 

memberi penghargaan, menyetujui. 

d. Pengorganisasian/pengelolaan nilai (proses internalisasi 

menjadi keyakinan): mengajak, mempelajari, menelaah, 

mempertimbangkan, mengikuti, memulai/ memprakarsai, 

mengusulkan, melaporkan, membandingkan dll. 

e. Karakterisasi/Penerapan dalam Keseharian: merubah, 

mengkombinasikan, mengitegrasikan, menerapkan, 

melaksanakan, membuat, melengkapi dll. 

 

3. Anita J. Harrow (1977) mengembangkan tujuan pembelajaran 

kawasan psikomotor: 

a. Kemampuan perseptual. 

b. Gerak reflek. 

c. Gerak fundamental dasar. 

d. Gerak terampil. 

e. Komunikasi wajar. 

 

4. Dave (1976) mengembangkan tujuan pembelajaran kawasan 

psikomotor mencakup: 

a. Menirukan gerak. 

b. Memanipulasi kata-kata menjadi gerak. 

c. Melakukan gerakan dengan tepat. 

d. Merangkaikan berbagai Gerakan. 

e. Melakukan gerakan dengan wajar & efisien. 

 

Contoh ‘Kata Kerja Operasional’ pada indikator ranah 

PSIKOMOTOR: 

- Kemampuan mengintrepretasikan gerakan yang akan dilakukan 

- Melakukan gerak otomatis (diluar kesadaran). 

- Melakukan gerak sederhana. 



96 

- Melakukan rengkaian beberapa Gerakan 

- Melakukan gerakan secara tepat, benar dan cepat. 

- Menjelaskan tahap-tahap melakukan Gerakan. 

- Menberikan contoh gerakan yang benar dan wajar. 

- dll. 

 

Rumusan Tujuan Mengandung 4 Kalimat/Kata: 

a. Siapa (orang) akan belajar? (siswa, mahasiswa, peserta diklat dll). 

b. Gunakan kata ‘akan dapat’ setelah ‘orang yang akan belajar”. 

c. Gunakan kata kerja aktif yang dapat diamati & dapat 

diukur (observable & measurable). 

d. Obyek/kompetensi/perilaku yang diharapkan. 

 

Contoh: 

- Mahasiswa akan dapat menyusun proposal Tesis. 

- Mahasiswa akan dapat mendemontrasikan berenang dengan gaya 

kupu-kupu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indikator capaian 

pembelajaran 
Teori dan Strategi Menyusun 

Capaian Pembelajaran 
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5. Menyusun 

Strategi 

Pembelajara 

3.Identifikasi 

Kompetensi 

Awal & 

Karakteristik 

Siswa 

DESAIN 

INSTRUK- 

SIONAL 

8. Menyusun 

Desain & 

melaksnakan 

Evaluasi 

Formatif 

7. 

Mengembang- 

kan Bahan 

Pembelajaran/ 

Modul 

4.Menentukan 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

1.Identifikasi 

Kebutuhan 

Instruksional 

& Menyusun 

Tujuan 

Pembelajaran 

(Pencapaian 

Kompetensi) 

6. Menyusun 

Alat 

Evaluasi 

Hasil Belajar 

2. 

Melakaukan 

Analisis 

Pembelajaran 

X. STRATEGI PEMBELAJARAN 
 

 

Bagan: Tahap-Tahap Mendesain Pembelajaran 

 

 

A. PENGERTIAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

Secara umum ‘strategi pembelajaran’ merupakan cara-cara atau 

tahapan/prosedur kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang 

Pengajar dalam proses pembelajaran kepada peserta didik untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Berbagai pendapat tentang 

pengertian ‘Strategi Pembelajaran” dikemukakan oleh beberapa ahli 

pembelajaran, antara lain: 

1. Kozna (1989): 

Secara umum Kozna menjelaskan bahwa strategi pembelajaran 

diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih untuk membantu 

Pengajar dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik 
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guna mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

2. Gerlach dan Ely (1980): 

Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk 

menyampaikan pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran 

tertentu yang meliputi: sifat, lingkup dan urutan kegiatan 

pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada 

peserta didik. 

3. Dick & Carey (1990): 

Strategi pembelajaran adalah paket pembelajaran yang terdiri dari 

berbagai komponen proses pembelajaran, termasuk prosedur/tahapan 

kegiatan belajar yang digunakan Pengajar dalam rangka membantu 

peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

4. Gropper (1990): 

Strategi pembelajaran adalah pemilihan berbagai jenis latihan/praktek 

tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

5. Atwi Suparman (2001): 

Strategi pembelajaran adalah pendekatan dalam mengelola kegiatan 

pembelajaran/instruksional untuk menyampaikan materi atau isi 

pembelajaran secara sistemik, sehingga kompetensi yang diharapkan 

dapat dikuasai peserta didik secara efektis dan efisien. 

 

Penyusunan strategi pembelajaran harus didasarkan pada teori-teori 

atau prinsip belajar/pembelajaran, teori-teori psikologi pembelajaran, 

maupun pertimbangan pada dukungan lingkungan pembelajaran seperti: 

suasana/iklim belajar, sarana dan prasarana belajar yang ada, sehingga 

dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien; sehingga 

secara umum proses pembelajaran akan berjalan efektif dan efisien 

sangat dipengaruhi oleh faktor ‘internal’ dan ‘eksternal’ siswa. Faktor 

internal siswa meliputi: kondisi mental siswa (aspek psikologis), seperti: 

kesiapan belajar, bakat, motivasi, minat, kemampuan awal, karakteristik 

siswa dll; sedangkan faktor eksternal siswa berkiatan dengan factor 

lingkungan belajar siswa, seperti: 

 

dukungan sarana, prasaran pembelajaran, pemilihan motode & media 

pembalajaran, kemampuan pengajar, suasana kelas, kebijakan 

pendidikan dll. 
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B. KOMPONEN STRATEGI PEMBELAJARAN 

Hampir semua definisi ‘Strategi pembelajaran’ menunjukkan adanya 

seperangkat komponen yang terintegrasi dari suatu bahan pembelajaran 

dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk menghasilkan hasil belajar tertentu. Beberapa pakar 

desain pembelajaran mengemukakan komponen-komponen yang 

terkandung dalam strategi pembelajaran. Secara garis besar tidak 

terdapat perbedaan yang prinsip, beberapa pakar mengembangkan 

komponen lebih lengkap. Berikut ini komponen-komponen strategi 

pembelajaran yang dikembangkan oleh beberapa pakar desain 

pembelajaran: 

 

o Dick & Carey (1985) mengembangkan 4 (Komponen) komponen, 

yaitu: 

1. Kegiatan pra-pembelajaran. 

2. Penyajian informasi. 

3. Partisipasi siswa. 

4. Tes. 

5. Tindak lanjut. 

 

o Gagne & Briggs (1979): terdapat 9 urutan kegiatan pembelajaran: 

1. Memberikan motivasi/menarik perhatian. 

2. Menjelaskan tujuan pembelajaran. 

3. Mengingatkan kompetensi pra-syarat. 

4. Memberikan stimulus (masalah, topik, konsep). 

5. Memberikan petunjuk belajar. 

6. Menimbulkan penampilan siswa. 

7. Memberi umpan balik. 

8. Menilai penampilan. 

9. Menyimpulkan. 

 

o Atwi Suparman (1997): Kegiatan pembelajaranen cakup 4 (empat) 

Komponen: 

1. Urutan kegiatan pembelajaran. 

2. Metode pembelajaran. 

3. Media instruksional. 
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4. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembelajaran 

 

Selanjutnya akan diuraikan komponen-kompenen strategi 

pembalajaran yang dikemukakan Atwi S (2001) yang banyak digunakan 

para pendesain pembelajaran di Indonesia yang merupakan modifikasi 

dari model Dick dan Carey, yaitu: 

1. Urutan Kegiatan Pembelajaran; yaitu urutan kegiatan pengajar 

dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

2. Metode Pembelajaran; yaitu cara pengajar mengorganisasikan 

materi pembelajaran. 

3. Media pembelajaran; yaitu peralatan dan bahan pembelajaran yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

4. Waktu pembelajaran; yaitu waktu yang digunakan pengajar dan 

siswa/peserta didik dalam menyelesaikan proses pembelajaran. 

 

Empat komponen strategi pembelajaran sebagaimana dikemukakan 

di atas merupakan komponen pembelajaran yang praktis bagi 

pembelajaran orang dewasa (andragogy) maupun anak- anak (pedagogi), 

karena di samping mudah dipelajari, fleksibel dan mudah dalam 

penerapannya. Sebagaimana telah dikemukakan dalam banyak teori 

pembelajaran bahwa situasi pembelajaran yang ideal menuntut 

lingkungan dapat memberikan rasa aman, fleksibel dan tidak 

mengancam dalam pembelajarannya. Tuntutan situasi lingkungan untuk 

pembelajaran tersebut sangat menentukan bagaimana strategi 

pembelajaran disusun. 

Khusus bagi Pembelajaran orang dewasa yang pada umumnya 

mereka telah mempunyai peran sosial di masyarakat, sehingga 

pembelajaran baginya merupakan tempat berbagi/klarifikasi/justifikasi 

maupun peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap/nilai; dan untuk 

itu tidak memerlukan waktu yang lama untuk tatap muka. Masalah 

waktu pembelajaran yang sempit menjadi acuan awal atau menjadi titik 

anjak (starting point) dalam penyusunan strategi pembelajaran atau 

sebelum menyusun strategi pembelajaran perlu informasi antara lain: 

berapa jumlah pokok bahasan? berapa jam pelajaran (jpl) untuk setiap 

materi pelajaran? 
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1. URUTAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Secara garis besar urutan kegiatan pembelajaran pada setiap 

materi pembelajaran mencakup 3 (tiga) komponen yaitu: 

 

a. Pendahuluan: 

Pendahuluan dalam hal ini berisi informasi-informasi yang 

bertujuan untuk menyiapkan mental atau memotivasi peserta didik 

sebelum membahas lebih jauh tentang substansi materi pelajaran/ 

pengalaman baru, seperti: informasi (deskripsi) singkat tentang isi 

pelajaran, relevansi dengan pengalaman yang telah dimiliki atau 

relevansi dengan isu-isu yang sedang terjadi, tujuan/manfaat, 

memberi petunjuk belajar dll. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam melakukan kegiatan penyiapan mental siswa/peserta didik 

antara lain: 

o Menarik perhatian siswa/peserta didik melalui gaya mengajar 

yang persuasif (mengajak), gunakan alat bantu dan pola interaksi 

(tanya jawab). 

o Menimbulkan motivasi siswa/peserta didik dengan: sikap simpatik 

(menghargai setiap pengalaman siswa/peserta didik), 

menimbulkan rasa ingin tahu, berikan/yakinkan akan hal-hal yang 

baru yang akan disampaikan, memperhatikan minat siswa/peserta 

didik. 

 

Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, setiap pengajar 

(khususnya pemula) dapat membuat ‘Pedoman Urutan Kegiatan 

Pendahuluan’ sebagaimana disajikan dalam tabel ringkasan berikut 

ini: 

 
 

Urutan Kegiatan 

Pendahuluan 

Metode Media/Bahan Waktu 

Deskripsi Singkat:    

Relevansi:    

Tujuan/Manfaat:    
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b. Penyajian Informasi 

Setelah kegiatan pendahuluan selesai, setiap pengajar memasuki 

kegiatan penyajian informasi/pengalaman baru yang merupakan inti 

dari pembelajaran. Dalam kegiatan ini setiap pengajar memberikan 

stimulus berkaitan dengan subtansi materi pembelajaran yang akan 

disampaikan, sedangkan siswa/peserta didik meresponnya; dan 

secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga langkah yaitu: 

o Uraian: pengajar memberikan ide/konsep/pengalaman baru, 

masalah dll. 

o Contoh/non Contoh: pengajar memberikan contoh yang benar 

maupun contoh yang salah (non contoh) melalui informasi 

pengalaman Pengajar/pengajar, pengalaman siswa/peserta didik dll. 

o Latihan/Unjuk Kerja: tujuan dalam latihan ini adalah untuk 

menimbulkan penampilan (unjuk kerja) atau menimbulkan 

partisipasi siswa/peserta didik, yang tidak lain adalah agar 

siswa/peserta didik ‘dapat mengalami’ atau 

‘memperoleh/menemukan pengalaman baru’ atau ‘menyakinkan 

pengalaman yang telah dimiliki’. Sebagai contoh: pengajar 

memberikan ‘masalah/kasus baru’ atau ‘pengalaman baru’ yang 

mirip dengan contoh yang diberikan, dan siswa/peserta didik 

diminta untuk memecahkan masalah/kasus baru tersebut melalui 

diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi, memperagakan 

pengalaman baru melalui simulasi, permainan, praktek/membuat 

sesuatu dll. 

 

Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, setiap pengajar 

(khususnya pemula) dapat membuat ‘Pedoman Urutan kegiatan 

Penyajian’ sebagaimana disajikan dalam tabel ringkasan berikut ini: 
 

Urutan Kegiatan Penyajian Metode Media/Bahan Waktu 

Uraian:    

-Contoh (contoh yang benar): 

-Non Contoh (contoh yang 

salah) : 

   

Latihan/Unjuk Kerja:    
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c. Penutup 

Untuk mengakihiri setiap materi pembelajaran, maka dapat saja 

pengajar memberikan: 

o Umpan balik dan atau memberikan penilaian kemampuan atas 

penampilan siswa/peserta didik (terhadap presentasi, hasil 

simulasi/permainan, produk yang dihasilkan dll). 

o Menyimpulkan dan atau tindak lanjut (memberikan tugas) misal: 

untuk kepentingan persiapan studi banding. 

 

Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, setiap pengajar 

(khususnya pemula) dapat membuat ‘Pedoman Urutan Kegiatan 

Penutup’ sebagaimana disajikan dalam tabel ringkasan berikut ini: 
 

 

Urutan Kegiatan Penutup Metode Media/Bahan Waktu 

Umpan Balik/Penilaian 

Kemampuan: 

   

Menyimpulkan:    

Tindak Lanjut:    

 

Penggunaan tabel ringkasan sebagaimana disajikan di atas, di 

samping sebagai pedoman para pengajar dalam proses 

pembelajarannya, juga sekaligus berfungsi sebagai kontrol untuk 

mengingatkan apabila pengajar terjebak dalam diskusi yang 

berkepanjangan dengan siswa/peserta didik yang dapat menghabiskan 

waktu tanpa dapat menyelesaikan urutan pembelajaran sebagaimana 

telah direncanakan. 

 

2. METODE PEMBELAJARAN 

Metode pembelajaran merupakan cara-cara yang digunakan 

pengajar untuk menyajikan informasi/pengalaman baru, menggali 

pengalaman peserta didik, menampilan unjuk kerja siswa/peserta didik 

dll. Secara garis besar metode-metode yang sering digunakan dalam 

pembelajaran adalah: 
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a. Ceramah dan tanya jawab; 

b. Demonstrasi/praktikum; 

c. Diskusi kasus dan presentasi; 

d. Inquiry 

e. Simulasi; 

f. Permainan; 

g. Seminar/simposium/lokakarya 

h. Studi Banding; 

h. dll. 
 

3. MEDIA PEMBELAJARAN 

Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan/informasi dari pengajar/instruktur kepada 

siswa/peserta didik. Khusu bagi orang dewasa yang telah mempunyai 

peran sosial lengkap (punya pekerjaan, keluarga dll) dan pada umumnya 

telah mencapai umur kurang lebih sekitar 40 tahun ke atas, secara alami 

telah mengalami penurunan fisik maupun penurunan fungsi 

inderawinya, seperti : sering mengantuk/ kelelahan, penurunan 

penglihatan, pendengaran, gerak reflek dll; sehingga dalam 

pembelajarannya diperlukan media yang dapat membantu meningkatkan 

suasana hati yang tidak nyaman maupun suasana belajar yang tidak 

kondusif. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan 

pembelajaran bagi orang dewasa menjadi lebih mudah, nyaman dan 

kondusif, yaitu adanya media pembelajaran yang mempunyai fungsi-

fungsi antara lain: 

a. Dapat memperbesar benda yang sangat kecil/tidak nampak oleh mata 

(kuman dll), hal ini sangat mendukung bagi proses pembelajaran. 

b. Dapat menyajikan benda/peristiwa yang terletak jauh di luar 

jangkauan ke hadapan siswa/peserta didik (film tentang salju dll). 

c. Menyajikan peristiwa yang kompleks, rumit berlangsung cepat 

menjadi lebih sederhana dan sistematis (permainan sepak bola). 

d. Menyajikan peristiwa atau benda yang berbahaya melalui film/foto 

sehingga dapat dipelajari oleh siswa/peserta didik (satwa liar, gunung 

berapi dll). 

e. Meningkatkan daya tarik materi pelajaran dan perhatian siswa/peserta 

didik (penggunaan gambar/tulisan berwarna dll). 
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f. Meningkatkan sistematika pembelajaran (menggunakan transparan, 

grafik, kaset vidio, 

infocus dll). 

 

Walupun banyak media yang mempunyai multi tujuan dan manfaat, 

namun pengajar dalam pemilihan dan penggunaannya perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Biaya pembelian dan pemeliharaan yang murah. 

b. Kesesuaiannya dengan metode pembelajarannya. 

c. Kesesuaiannya dengan karakteristik siswa/peserta didik. 

d. Pertimbangan kepraktisannya, seperti: 

- Kemudahannya dalam penggunaanya; 

- Kemudahan dalam mendapatkannya; 

- Kesesuaiannya dengan fasilitas kelas; 

- Keamanan dalam penggunaannya; 

- Kemudahan dalam pemeliharaannya; 

- Daya tahannya (tidak cepat rusak). 

Berikut ini contoh media pembelajaran yang efektif antara lain: 

a. Media suara langsung (sajian oral). 

b. Media cetak (modul, buku). 

c. Media audio (radio, televisi, video). 

d. Papan tulis. 

e. Media transparansi. 

f. Media grafis/gambar berjalan (Film dll). 

g. Media grafis/gambar diam (foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, 

kartun, poster, peta, dll). 

h. Komputer dan infokus. 

i. Obyek nyata (alam semesta, jenis hewan, jenis tumbuhan dll). 

j. dll. 
 

 

4. WAKTU PEMBELAJARAN 

Pendesainpembelajaran harus dengan tepat dapat 

membagi/mengalokasikan waktu (jam pelajaran) untuk setiap mata 

pelajaran dari total waktu pembelajaran; misal : berapa masing- masing 

mata pelajaran memperoleh alokasi waktu pembelajaran dari total waktu 
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pembelajaran selama satu semester ? Alokasi waktu untuk masing-

masing mata pelajaran tentunya berdasarkan, antara lain: tujuan 

pembelajaran (peningkatan pengetahuan/keterampilan/ sikap/nilai), sifat 

dari materi pelajaran (teoretis atau praktis). Manfaat bagi 

Pengajar/pengajar dengan adanya informasi alokasi waktu untuk materi 

yang akan disampaikan, maka akan memudahkan dalam penyusunan 

urutan kegiatan maupun dalam pemilihan media dan metode 

pembelajaran. 

Strategi pembelajaran sebagaimana dikemukakan di atas akan 

dapat diimplementasikan secara optimal jika di dukung oleh suatu 

kondisi belajar yang kondusif. Salah satu tugas Pengajar/pengajar 

selama proses pembelajaran berlangsung adalah menciptakan dan 

menjaga kondisi belajar yang kondusif, hal tersebut tidaklah mudah 

karena memerlukan pengalaman yang cukup dan kematangan jiwa 

Pengajar/pengajar. Beberapa saran yang dapat dilakukan 

Pengajar/pengajar dalam menciptakan dan menjaga kondisi belajar 

yang kondusif, antara lain: 

a. Tunjukkan sikap tegas dan tanggap; apabila terjadi atau ditemukan 

adanya penyimpangan dalam pelaksanaan strategi pembelajaran yang 

telah direncanakan (menyimpang dari urutan kegiatan yang telah 

direncanakan). Dengan bijaksana kemukakan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai dan buatlah komitmen serta ajaklah mereka secara 

bersama untuk mencapai tujuan tersebut, bersikaplah fleksibel demi 

tercapainya tujuan pembelajaran. 

b. Membagi perhatian; selama pembelajaran berlangsung berikan 

perhatian yang sama kepada semua siswa/peserta didik, seperti: 

berusaha berkeliling ke seluruh ruang pembelajaran (tidak berada di 

depan kelas secara terus menerus). 

c. Memberi kesempatan peserta didik untuk berunjuk kerja; 

berapapun waktu yang disediakan dalam pembelajaran (tatap muka), 

Pengajar/pengajar hendaknya memberikan waktu/kesempatan kepada 

siswa/peserta didik untuk berunjuk kerja melalui: mengemukakan 

pengalamannya, presentasi hasil diskusi kelompok, kegiatan praktek 

(demonstrasi) dll. 

d. Beri selingan dengan humor-humor di antara waktu 

pembelajaran; jika anda memiliki sedikit/cukup/banyak rasa humor 
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Sistem 

(sense of humor), hal tersebut akan menjadi suatu kemampuan 

khusus (credit poin) bagi Pengajar/pengajar untuk dapat 

menciptakan kondisi yang kondusif dalam pembelajaran, karena 

dengan memberikan selingan humor (berkaitan dengan materi yang 

diajarkan) dapat berfungsi sebagai pencair suasana yang kaku (ice 

breaking), sehingga suasana yang ‘kaku’ ataupun ‘ngantuk/lelah 

berubah menjadi suasana yang kekeluargaan, segar dan tidak 

ngantuk. 

e. Hindari hal-hal berikut ini: 

1) Campur tangan yang berlebihan, terlalu banyak instruksi 

(berikan ruang kreativitas sebanyak mungkin); 

2) Terlalu lamban dan bertele-tele dalam menerangkan suatu konsep, 

masalah; 

3) Ketidaktepatan dalam memulai dan mengakhiri kegiatan 

pembelajaran; 

4) Terbawa oleh permasalahan peserta belajar yang menyimpang 

dari inti/materi pembelajaran. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DFL Workshop Pembuatan Vidio 

Pembelajaran 
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XI. TES CAPAIAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

Bagan: Tahap-Tahap Mendesain Pembelajaran 

 

 

A. ALAT EVALUASI PEMBELAJARAN 

Evaluasi atau penilaian adalah suatu rangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara sistematis, yang mencakup: penentuan tujuan, 

perancangan dan pengembangan instrumen, pengumpulan data, analisis, 

dan penafsiran untuk menentukan suatu nilai dengan standar penilaian 

yang telah ditentukan. Tujuan dilakukan evaluasi/penilaian adalah untuk 
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menjawab apakah terdapat berbedaan yang signifikan antara hasil yang 

diinginkan/ direncanakan dengan dengan kenyataan di lapangan. 

Seringkali istilah evaluasi/penilaian dicampur-adukan dengan 

pengukuran maupun tes. 

Pengukuran adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mengamati 

sesuatu dan menjelaskan dengan menggunakan alat ukur/instrumen 

tertentu; sedangkan tes adalah salah satu jenis alat ukur/instrumen yang 

digunakan untuk menghasilkan informasi guna pengambilan keputusan. 

Dengan demikian pengukuran hanya merupakan kegiatan dari 

‘pengumpulan data’ , sedangkan dalam evaluasi mencakup ‘analisis 

data’ dan ‘penafsiran data’ . Cakupan Evaluasi atau penilaian hasil 

belajar meliputi: 

1. Penentuan tujuan; 

2. Perancangan; 

3. Pengembangan instrumen, 

4. Pengumpulan data, 

5. Analisis, dan 

6. Penafsiran. 

 

Kawasan evaluasi dalam pendidikan meliputi: 

1. Evaluasi proses pembelajaran: evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran di kelas, dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelaksanaan pembelajaran; 

2. Evalusasi hasil belajar: pengukuran hasil belajar dengan 

menggunakan instrumen tes; 

3. Evaluasi program: obyeknya lebih luas, program yang dimaksud 

terkait dengan program dan atau kebijakan ttg pendidikan; 

4. Evaluasi Kurikulum: dalam rangka untuk revisi atau pengembangan 

kurikulum 

 

Pokok bahasan dalam desain pembelajaran hanya terkait dengan 

evaluasi hasil belajar, yaitu pengukuran hasil belajar dengan 

menggunakan instrument tes. Evaluasi hasil belajar secara umum untuk 

menentukan suatu nilai dengan standar penilaian yang telah ditentukan. 

Tujuan dilakukan evaluasi/penilaian hasil belajar adalah untuk menjawab 

apakah terdapat berbedaan yang signifikan antara hasil yang diinginkan/ 
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direncanakan dengan dengan kenyataan di lapangan. Tes hasil belajar 

adalah suatu pertanyaan atau tugas atau seperangkat tugas yang 

direncanakan untuk memperoleh informasi tentang trait atau atribut 

belajar/pendidikan/psikologik di mana setiap butir pertanyaan/tugas 

tersebut mempunyai jawaban. Setiap tes menuntut respon dari subyek 

yang dites, dan bila usaha pengukuran yang ‘tidak mengharuskan 

jawaban’, maka hal tsb ‘bukan tes’. 

Seringkali pengembang pembelajaran termasuk Pengajar/pengajar 

menyusun tes hasil belajar setelah proses pembelajaran berakhir; para 

pengajar menyusunnya dalam waktu yang singkat berdasarkan isi 

pelajaran yang telah diajarkan dan masih segar dalam ingatannya. 

Keadaan yang seperti itu sangat memungkinkan tidak berfungsinya 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskannya. Tes yang disusunnya 

mungkin konsisten dengan isi pelajaran, tetapi tidak konsisten dengan 

perilaku yang seharusnya diukur. Tes yang seharusnya disusun adalah tes 

yang mengatur tingkat pencapaian siswa/mahasiswa terhadap perilaku 

yang terdapat dalam tujuan pembelajaran. Tes tersebut mungkin tidak 

dapat mengukur penguasaan siswa terhadap seluruh uraian ‘pengajar’ 

dalam proses pembelajaran, sebab apa yang diberikan ‘pengajar’ selama 

proses tersebut belum tentu seluruhnya relevan dengan tujuan 

pembelajaran. Isi pelajaran bukanlah kriteria untuk mengukur 

keberhasilan proses pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya tes hasil 

belajar dapat dipakai untuk menyatakan: 

a. Deretan kedudukan mahasiswa yang relatif (Tes Acuan 

Norma/Penilaian Acuan Norma/PAN) 

b. Memberikan suatu gambaran tentang tugas- tugas yang dapat atau 

belum dapat dilakukan oleh siswa (Tes Acuan Patokan/ Penilaian 

Acuan Norma/PAP) 
 

B. TES ACUAN NORMA/PENILAIAN ACUAN NORMA (PAN) 

Tes Acuan Norma digunakan untuk menentukan kedudukan atau 

posisi siswa peserta tes diantara kelompoknya, bukan untuk menentukan 

tingkat penguasaan atas perilaku yang ada dalam tujuan. Tes yang disusun 

adalah tes yang dapat membedakan antara siswa yang satu dengan siswa 

yang lain (antara siswa ang lebih pandai dengan siswa yang kurang 

pandai), untuk itu perlu dipilih butir tes yang mempuyai “daya pembeda” 
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dan tingkat kesulitan tertentu, yaitu butir tes yang hanya dapat dijawab 

dengan ‘benar’ oleh seluruh atau sebagian besar siswa yang lebih pandai 

dan tidak ada atau hanya sebagian kecil yang kurang pandai dapat 

menjawabnya. 
 

CONTOH PAN: 

 

o Suatu kelompok peserta didik (siswa) terdiri dari 9 orang mendapat 

skor (nilai mentah): 50, 45, 45, 40, 40, 40, 35, 35, 30; 

o Dari skor mentah tsb dapat dibaca bahwa perolehan tertinggi adalah 50 

dan perolehan terendah adalah 30. Dengan demikian nilai tertinggi 

diberikan terhadap skor tertinggi, misalnya 10. Secara proporsional 

skor di atas dapat diberi nilai 10, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 6. 

o Cara lain ialah dengan menghitung persentase jawaban benar yang 

dijawab oleh setiap siswa. Kemudian kepada siswa yang memperoleh 

persentase tertinggi diberikan nilai tertinggi. Jika skor (nilai mentah) 

di atas didapat dari 60 butir pertanyaan atau skor maksimalnya 60, 

perhatikan tabel di bawah berikut ini : 
 

Nilai 

Mentah 

50 45 45 40 40 40 35 35 30 

% 

Jawa

ban 

benar 

50:60= 

83,3 

45:60= 

75,0 

45:60= 

75,0 

40:60= 

66,7 

40:60= 

66,7 

40:60= 

66,7 

35:60= 

58,5 

35:60= 

58,5 

30:6= 

50 

Nilai  

1 - 10 

10 9 9 8 8 8 7 7 6 

 

 

C. TES ACUAN PATOKAN/PENILAIAN ACUAN PATOKAN 

(PAP) 

Dalam penilaian acuan patokan (PAP) yang harus disusun adalah tes 

untuk mengukur tingkat pencapaian siswa thd perilaku yang diharapkan 

yang tertulis pada tujuan pembelajaran. Isi pelajaran belum tentu 

menjadi ukuran atau kriteria untuk mengukur keberhasilan proses 

pembelajaran, untuk itu Pengajar/pengajar harus mampu menyusun tes 
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yang dapat mengukur penguasaan siswa dalam setiap perilaku yang ada 

pada tujuan pembelajaran (SK/KD). 

Penilaian acuan patokan (PAP) juga dapat digunakan untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kurang 

terkontrolnya penguasaan materi, terdapat siswa yang diuntungkan atau 

dirugikan, dan tidak dipenuhinya nilai-nilai kelompok berdistribusi 

normal. Melalui PAP berkembang upaya untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dengan melaksanakan tes awal (pre test) dan tes akhir (post 

test). Perbedaan hasil tes akhir dengan test awal merupakan petunjuk 

tentang kualitas proses pembelajaran. Cara menafsirkan skor tes siswa 

adalah: dengan cara membandingkan dengan ‘skor maksimum’ (100) 

yang mungkin dicapai siswa untuk perilaku yang terdapat dalam tujuan 

pembelajaran; cara menafsirkan hasil tes tersebut disebut penafsiran 

acuan patokan. Tingkat penguasaan materi dinyatakan dalam ‘paling 

sedikit sekian persen’ dari soal-soal yang ditanyakan siswa dapat 

menguasainya. Batas kelulusan itu misalnya dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan sebanyak 75%. Bila hendak dikonversi terhadap 

nilai A, B, C, D atau E, dapat menggunakan pedoman berikut: 

 

Contoh: Konversi Angka Terhadap Nilai 
 

ANGK

A 

NILAI 

(HURUF) 

≥ 80 A 

70 – 79 B 

60 – 69 C 

50 – 59 D 

< 50 E 
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Perbedaan PAN Dan PAP 
 

NO PAN PAP 

1 PAN digunakan untuk 

menentukan status setiap 

peserta terhadap kemampuan 

peserta lain 

PAP digunakan untuk 

menentukan status setiap 

peserta terhadap tujuan yang 

direncanakan 

2 Perbedaan individual 

mendapat penekanan dalam 

PAN 

Tidak memperdulikan 

perbedaan individual 

3 Pengembang PAN berupaya 

untuk menghasilkan tes-tes 

yang menghasilkan 

keragaman yang cukup berarti 

Keragaman bukan menjadi 

faktor penentu dalam PAP, 

walaupun pada akhirnya tes- 

tes akan membedakan peserta 

yang telah menguasai dan 

belum menguasai 

4 PAN mengukur kompetensi 

umum peserta didik 

PAP secara khusus 

menekankan pada ranah 

(kawasan ) tertentu yang harus 

dipelajari peserta didik 

5 Butir-butir soal ditulis 

berdasarkan pengelompokkan, 

setiap kelompok terpusat pada 

tujuan tertentu 

PAN menghasilkan 

penguasaan peserta didik 

secara umum dalam bidang 

pembelajaran tertentu 

6 PAN memberikan hasil 

pengukuran yang meyakinkan 

terhadap penguasaan secara 

umum mengenai pembelajaran 

PAP memberikan indikator 

yang lebih meyakinkan bahwa 

tujuan telah tercapai 

7 PAN memiliki kecendrungan 

untuk menggunakan rentangan 

tingkat penguasaan seseorang 

terhadap kelompoknya, mulai 

dari yang pandai sd tidak 

pandai 

PAP memiliki standar 

penguasaan untuk semua 

peserta yaitu berhasil atau 

gagal 

8 PAN memberikan skor

 yang menggambarkan 

penguasaan kelompok 

PAP memberikan penjelasan 

tentang penguasaan kelompok 

terhadap satu atau sejumlah 

tujuan 
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9 Sukar menentukan dan 

memberi bantuan materi yang 

belum dikuasai peserta didik 

Mudah menentukan materi 

yang belum dikuasai peserta 

didik dan mudah memberikan 

bantuan untuk menguasai 

10 Baik PAP maupun PAN diperlukan dalam pengukuran, karena 

keputusan yang tepat untuk memilih alat ukur yang digunakan 

akan sangat menentukan, misal alat ukur untuk UN berbeda 

dengan alat ukur untuk UMPT 

 

 

 

  

 

Penyusunan Tes 

Evaluasi/Hasil Belajar 

Tes, Penilaian, Pengukuran  

Dan Evaluasi Pembelajaran 
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XII. MODUL PEMBELAJARAN 
 

 

 

Bagan: Tahap-Tahap Mendesain Pembelajaran 

 

 

A. PENGERTIAN BAHAN PEMBELAJARAN/MODUL 

Modul pembelajaran atau Modul merupakan salah satu bentuk 

bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, didalamnya memuat 

seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan di desain untuk 

membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul 

pada awalnya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran 

dengan menggunakan sistem jarak jauh (distance learning), sistem 

pembalajaran jarak jauh yang pertama yang dikembangkan di Indonesia 

dikenal dengan Universitas Terbuka (UT) untuk tujuan pemerataan 
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pendidikan terutama bagi penduduk Indonesia tersebar terpencil di 

wilayah Nusantara. 

Di era teknologi informasi & komunikasi seperti saat ini, di mana 

konsep belajar berkembang pesat yaitu : ‘di mana saja’, ‘kapan saja’ dan 

‘oleh siapa saja’, maka ‘modul’ tidak hanya digunakan untuk sistem 

pembalajaran jarak jauh saja, tetapi dengan pembelajaran dengan sistem 

tatap mukapun dapat menggunakannya sebagai bahan pembelajaran; 

mengingat materi dalam modul disampaikan secara parsial (tidak 

menyeluruh), sehingga secara mental siswa/peserta didik dapat dengan 

mudah untuk mempelajarinya, terutama bagi para peserta didik yang 

sudah bekerja (adanya keterbatasan waktu untuk belajar). 

Modul berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, 

sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan ‘kesempatan’, 

‘kemampuan’ maupun ‘kecepatan’ masing-masing sehingga fungsi 

modul sebenarnya sangat membantu siswa untuk menguasai materi. 

Secara umum modul memuat minimal: 

1. Tujuan; 

2. Substansi; 

3. Rangkuman 

4. Penilaian/Evaluasi 
 

 

B. KARAKTERISTIK MODUL 

Karakteristik modul yang dijelaskan dalam Bab XI ini diarahkan 

untuk memenuhi kebutuhan siswa/peserta didik yang memungkinkan 

siswa/peserta pelajar dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan tanpa 

pendampingan Pengajar; dengan demikian modul lebih sesuai sebagai 

sumber belajar mandiri. Karakteristik modul ang dapat digunakan dalam 

pembelajaran mandiri menurut Atwi S (2001: 284 - 285), antara lain: 

1. Self Instructional: Memungkinkan siswa/peserta didik dapat belajar 

secara mandiri. 

2. Self-explanatory Poser: bahan belajar mampu menjelaskan tanpa 

penjelasan tembahan dari Pengajar, sehingga perlu menggunakan 

bahasa yang sederhana, runtut, tersusun sistematik dan dan tidak 

ambigiu (bermakna ganda). 

3. Self paced learning: siswa/peserta didik dapat mempelajari sesuai 
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dengan kecepatan belajar masing-masing sesuai dengan karakter 

belajar masing-masing siswa (siswa lambat atau cepat dalam proses 

berpikir). 

4. Self Contained: Materi pembelajaran lengkap sehingga 

memungkinkan seseorang dapat belajar secara tuntas dan tidak 

tergantung pada bahan ajar lain, kecuali memang bermaksud 

memperkaya atau memperdalam pengetahuannya; 

5. Individualized Learning material: bahan belajar yang di desain 

sesuai dengan karakeristik siswa (melatih kemandirian). 

6. Flexible and mobile learning materials: Memiliki daya fleksibel dapat 

digunakan di berbagai situasi dan kondisi dalam belajar. 

7. Communication and Interactive Learning Materials: bahasa yang 

digunakan harus bersfiat komunikasi dua arah yang melibatkan 

proses interaksi aktif siswa/peserta didik Setiap instruksi dan 

paparan informasi yang tampil bersifat membantu, adanya 

kemudahan untuk merespon, penggunaan bahasa yang sederhana. 

 

Karakteristik modul sebagaimana dijelaskan di atas mempunyai 

kelebihan dan kekurangannya, mengingat karakteristik, kemampuan dan 

kondisi belajar dari siswa/peserta didik sangat beragam/bervariasi. 

Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari ‘Modul”, maka kita 

sebagai ‘pendesain pembelajaran’ dapat mengoptimalkan kelebihannya 

dan meminimalisasi kekurangannya. Berikut ini kelebihan dan 

kekurangan dari Modul Pembelajaran menurut Atwi S (2001: 286-287)): 

 

KELEBIHAN MODUL: 

1. Biaya pembelajarannya efisien karena dapat diikuti sejumlah besar 

peserta didik. 

2. Peserta didik dapat menentukan kemajuan belajarnya sesuai dengan 

kecepatan belajar masing- masing siswa/peserta didik. 

3. Siswa/peserta didik mendapat umpan balik secara teratur dalam 

proses belajarnya, melalui pemberian tugas/tes di masing-masing 

pokok bahasan. 

4. Menjadi media peningkatan kualitas Pengajar/pengajar yang 

menyusun modul. 
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KEKURANGAN MODUL: 

1. Biaya pengembangannya tinggi dibandingkan dengan pengembangan 

buku teks. karena sebuah modul disusun dari bagian-bagian yang 

terdapat dalam buku teks, (sebuah buku teks dipecah menjadi 

beberapa modul). 

2. Membutuhkan Tim penyusun yang mampu bekerjasama. 

3. Siswa/peserta didik dituntut memiliki ‘disiplin tinggi’. 

Untuk mengantisipasi beberapa kekurangan modul dan kelebihan 

modul asebagaimana diuraikan di atas, maka modul sebaiknya memuat: 

1. Memuat tujuan pembelajaran harus jelas. 

2. Memuat materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit kegiatan 

yg kecil/ spesifik. 

3. Tersedia contoh atau non contoh yg memperjelas materi 

pembelajaran. 

4. Terdapat soal-soal latihan atau tugas. 

5. Materi yang disajikan terkait dengan kebutuhan siswa. 

6. Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. 

7. Terdapat rangkuman materi. 

8. Terdapat instrumen penilaian, yang memungkinkan peserta diklat 

melakukan penilaian sendiri. 

9. Terdapat referensi/rujukan yang mendukung materi pembelajaran. 

 

Selanjutnya untuk memudahkan para Pengajar/pendesain 

pembelajaran menyusun modul, berikut ini prisip-prinsip yang sebaiknya 

diikuti dalam menyusun modul, yaitu: 

1. Dikembangkan atas dasar hasil analisis kebutuhan. 

a. Materi belajar apa saja yg akan disusun? 

b. Siapa yang akan menggunakan? 

c. Sumberdaya yg tersedia: anggaran, tenaga ahli penyusun, sarana? 

2. Perlu pemikiran/ide kreatif dalam menntukan bentuk, struktur 

maupun komponen modul, mengingat modul harus bersifat ‘flexible 

and mobile learning materials’. 

3. Komponen modul sebaiknya mencakup: tujuan belajar, pra-syarat 

pembelajar, materi belajar, bentuk kegiatan belajar, perangkat 

penilaian. 

4. Tampilkan peta/bagan yg menggambarkan cakupan materi yang 
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akan dibahas. 

5. Squense/tata urutan materi dari yang paling mudah ke materi yg 

paling sulit (sederhana ke kompleks). 

6. Diupayakan penyusunan dan tata naskah, gambar & ilustrasi secara 

sistematis sehingga mudah dipahami. 

7. Organisasikan antara judul, subjudul dan uraian secara sederhana, 

demikian pula antara bab, sub bab dan paragraph. 

8. Tugas dan latihan dikemas secara kreatif. 

9. Gunakan kombinasi warna, gambar, ukuran & bentuk huruf. 

 

Menurut Prawiradilaga dkk (2017) bahwa di era digital seperti saat 

ini, menggunakan pendekatan gaya belajar generasi milenial dengan 

pola membaca digital natives dapat dimanfaatkan sebagai landasan 

penulisan isi atau materi pada s u a t u  mo d u l ,  y a i t u  d e n ga n  

me n g g u n a ka n / me ma n f a a t k a n  p e n gu a t a n  ma t e r i  me l a l u i  

b e r b a g a i  l i n k  d i g i t a l  u n t u k  me mp e r k u a t  ma t e r i  ya n g  

d i s a mp a i k a n  s e c a r a  n a r a s i ,  d a n  h a l  i n i  y a n g  s e r i n g  

d i s e b u t  d e n ga n  “ mo d ul hypercontent”. Pemaknaan hypercontent 

menjacli pola membaca atau pola mengkaji yang dikondisikan untuk 

mencirikan belajar diabat 21 dengan lebih untuk 

memfaatkan/memberdayakan dunia maya, melalui saluran  tertentu 

seperti  YouTube,  dan  kamus daring Wikipedia menjadi suatu open 

resources  for learning, atau sumber  belajar maya dengan menggunakan 

kode respons cepat (quick  respons code,  QR code).  Pada  dasarnya QR 

code adalah  perkembangan lebih lanjut dari barcode  batang.  QR code  

mampu menyimpan informasi lebih besar dibanding barcode batang. 

QR code dapat diakses  melalui  gawai  menggu• nakan   program QR  

code  reader.  QR  code  digunakan untuk  menautkan langsung  ke 

situs atau saluran  tertentu. Dengan  demikian pembaca harus  selalu  

siap dengan gawai,  namun ia tidak  perlu  lagi mengingat atau 

mengetik URL yang  panjang  untuk  dapat  mengakses informasi.  

Pembaca  hanya  perlu  memindai dengan QR code  reader  dan  

langsung akan  membawa pengguna pada  informasi tertentu yang  

sudah disediakan sebelumnya. 
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Berikut ini contoh kerangka modul: 

 

Kata 

Pengantar 

Daftar Isi 

Glosarium 

I. Pendahuluan 

1. Deskripsi materi pembelajaran: 

2. Pencapaian kompetensi 

pembelajaran 

II. Pembelajaran 1 

1. Indikator Pencapaian Kompetensi : 

2. Uraian materi: 

3. Rangkuman: 

4. Tugas/tes 

 

III. Pembelajaran 2 

1. Indikator Pencapaian Kompetnsi: 

2. Uraian materi : 

3. Rangkuman : 

4. Tugas/tes 

 

IV. Pembelajaran 3  

V. dst 

 

VI. Kunci Jawaban Tes 

 

 

Daftar Pustaka 
 

 

 

Development Of A Printed 

Hypertcontent 

Modul 

Hyperconten 
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XIII. EVALUASI FORMATIF DESAIN 
 

 

 

Bagan: Tahap-Tahap Mendesain Pembelajaran 

 

 

A. PENGERTIAN EVALUASI FORMATIF 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengertian evaluasi fornatif, 

kiranya perlu mengulang makna dari evaluasi itu sendiri; secara umum 

istilah evaluasi menggambarkan makna suatu kegiatan yang terkait 

dengan salah satu upaya untuk memperbaiki sesuatu atau meningkatkan 

sesuatu menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya menurut Scriven dalam Atwi 

S (2001:301) evaluasi adalah produk dari suatu proses yang menentukan 
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manfaat dan nilai dari sesuatu; sedangkan Stufflebeam dalam Atwi S 

(2001: 301) berpendapat bahwa evaluasi adalah suatu investigasi, 

penelitian, penyelidikan atau pemeriksaan yang sistematik terhadap nilai 

suatu obyek. 

Selanjutnya Scriven membedakan eevaluasi pembelajaran menjadi 

dua macam yaitu: evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi 

formatif dimaksudkan untuk membantu pengembangan dan perbaikan 

suatu produk/program pembelajaran melalui berbagai masukan dari para 

pengguna produk/program pembelajaran; sedangkan evaluasi sumatif 

untuk menilai hasil belajar siswa/peserta didik yang nantinya digunakan 

untuk menentukan apakah siswa/peserta didik telah mencapai hasil 

belajarnya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. 

Berkaitan dengan desain pembelajaran yang merupakan produk 

yang digunakan dalam proses pembelajaran, maka evaluasi/penilaian 

yang digunakan dalam hal ini adalah evaluasi formatif, yaitu untuk 

mendapatkan umpan balik dari para siswa/peserta didik, pengajar dan 

para pakar atas produk pembelajaran, terutama: ‘strategi 

pembelajaran’, ‘perangkat/instrumen evaluasi hasil belajar’ dan 

‘modul/bahan pembelajaran’. Umpan balik tersebut selanjutnya 

digunakan sebagai dasar ‘revisi’ atas desain/bahan pembelajaran yang 

telah disusun, agar bahan pembelajaran tersebut lebih sistematik, efektif 

dan efisien atau kualitasnya lebih baik dari desain/bahan pembelajaran 

sebelumnya. Dari uraian tersebut di atas, maka pengertian dari ‘evaluasi 

formatif’ adalah proses mencari/menyediaakan dan menggunakan 

informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka 

meningkatkan kualitas produk/program pembelajaran. 
 

B. TAHAP-TAHAP EVALUASI FORMATIF 

Evaluasi formatif terhadap produk pembelajaran (strategi 

pembelajarn, instrumen tes hasil belajar, modul pembelajarn), yang 

dilakukan secara rutin pada masa tertentu dalam rangka agar supaya 

produk-produk pembelajaran selalu ‘up to date’ sesuai dengan 

kebutuhan siswa dan kemajuan IPTEK. Atwi S (2001: 305) berpendapat 

bahwa evaluasi formatif mencakup 4 (empat) tahap evaluasi yang 

sebaiknya dilakukan semua, 4 (empat) tahap dimaksud meliputi: 

1. Review oleh para ahli. 
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2. Evaluasi Satu-Satu (menggunakan 1-3 orang siswa). 

3. Evaluasi kelompok (menggunakan kelompok siswa 10-15 orang). 

4. Uji coba lapangan (30 siswa). 

 

1. TAHAP REVIEW PARA AHLI: 

Para ahli yang dimaksud dalam hal ini adalah di luar si pendesain 

pembelajaran, yaitu ahli di bidang materi/produk pembelajaran dan 

substansi belajar mengajar yang dapat memberikan masukan tentang: 

‘kualitas desain pembelajaran yang disusun’, yaitu tentang berbagai 

aspek seperti : ‘ketepatan konten bidang studi’, ‘memadai tidaknya 

strategi pembelajaran’dll. masukan dari para ahli tersebut menjadi bahan 

untuk melakukan revisi produk desain pembelajaran. Masukan secara 

detail dari para ahli antara lain: 

a. Kebenaran dan kemutakhiran isi/materi menurut bidang ilmunya dan 

relevansinya dengan tujuan pencapaian kompetensi. 

b. Ketepatan perumusan tujuan pencapaian kompetensi standar (SK). 

c. Ketepatan perumusan tujuan pencapaian kompetensi dasar (KD) dan 

indikatornya (analisis pembelajarannya). 

d. Relevansinya Kompetensi Standar dan Kompetensi Dasar serta 

Indikator pencapaiannya. 

e. Relevansi tes dengan indikator pencapaian kompetensi (SK dan KD). 

f. Kualitas teknis penulisan tes. 

g. Relevansi strategi pembelajaran (urutan penyajian, media, metode & 

waktu) dengan tujuan pencapaian kompetensi (SK dan KD). 

h. Relevansi modul/bahan dengan tes dan tujuan pencapaian 

kompetensi. 

i. Kualitas teknis modul. 

 

Para ahli/pakar dalam hal ini terdiri dari: 

a. 1- 3 org ahli bidang studi. 

b. 1 -3 org ahli bidang desain instruksional. 

c. 1-3 org ahli bidang produksi media. 

d. 1-4 org ahli bidang metode. 

 

Metode yang digunakan para ahli untuk mendapat informasi 

tentang kualitas desain pembelajaran yang disusun untuk melakukan 
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‘review’ antara lain: 

a. Kuesioner. 

b. Wawancara terstruktur. 

c. Diskusi terbuka. 

 

2. EVALUASI SATU-SATU (MENGGUNAKAN 1 – 3 ORANG 

SISWA) 

Setelah dilakukan revisi oleh pendesain pembelajaran yang 

berdasarkan masukan dari para ahli/pakar, maka dilakukan evaluasi satu-

satu, yaitu meminta informasi kepada 1 – 3 orang siswa sasaran yang 

nantinya sebagai pengguna desain pembelajaran tersebut. Jumlah 3 

(tiga) orang dimaksudkan untuk sebagai perwakilan sampel dari siswa 

yang mempunyai kemampuan tinggi (di atas sedang), sedang dan kurang 

(di bawah sedang). Evaluasi ini dimaksudkan untuk: 

a. Mengidentiikasi dan mengurangi kesalahan yang secara nyata 

terdapat dalam bahan-bahan pembelajaran. 

b. Mendapatkan komentar darisiswa/peserta didik tentang tingkat 

kesulitan dalam memahami isi atau materi pembalajaran. 

 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan evaluasi 

satu-satu antara lain: 

a. Memberikan penjelasan kepada para siswa/peserta didik yang terpilih 

(3 orang) tentang maksud dari evaluasi tersebut dan diminta 

komentarnya/pendapat berkaitan dengan tingkat kemudahan dalam 

memahaminya dalam waktu yang ditentukan, dengan menggunakan 

metode-metode yang sederhana dan dapat dipahami para siswa, serta 

perlu pendampingan Pengajar/pengajarnya ketika penggalian 

informasi berlangsung, sehingga mendapatkan informasi yang 

obyektif. 

b. Mendapatkan komentar terutama tentang isi atau materi pelajaran, 

materi tes, urutan penyajian, metode, media maupun waktu yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

c. Masukan dari para siswa tersebut digunakan untuk memperbaiki 

produk pembelajaran. 
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Metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi satu-satu (1-3 

orang siswa/peserta didik) antara lain: 

a. Kuesioner. 

b. Wawancara terstruktur. 

c. Diskusi terbuka. 

 

3. EVALUASI KELOMPOK 

Setelah produk pembelajaran direvisi atas dasar masukan dari para 

ahli/pakar dan evaluasi satu-satu (1-3 orang siswa/peserta didik), maka 

selanjutnya dilakukan evaluasi atas sekelompok kecil (kelas kecil) 

sebanyak siswa/peserta didik (8-12 orang). Kelompok kecil tersebut 

harus representatif untuk mewakili populasi sasaran, tetapi tidak termasuk 

siswa/peserta didik yang telah terpilih sebagai pengevaluasi satu-satu. 

Metodanya hampir sama dengan evaluasi satu-satu, hanya kelompoknya 

lebih besar yaitu dengan menggunakan instrumen: 

a. Kuesioner. 

b. Wawancara terstruktur. 

c. Diskusi terbuka. 

Hasil masukan dari kelompok siswa digunakan untuk memperbaiki 

produk pembelajaran. Evaluasi kelompok merupakan evaluasi terakhir 

sebelum revisi produk diujicobakan ke lapangan. Beberapa 

informasi/pendapat/opini yang diperlukan dalam tentang produk produk 

pembelajaran dalam kelompok kecil tersebut antara lain: 

a. Seberapa mudah siswa memahami pelajaran? 

b. Apakah kegiatan proses pembelajaran menarik dan sitematik? 

c. Apakah media dan metode yang dipakai sudah sesuai? 

d. Bagian mana dari materi pelajaran yang sulit dipahami? mengapa? 

e. Butir tes yang mana yang tidak relevan dengan materi yang 

disajikan? 

f. dll. 

 

4. UJI COBA LAPANGAN 

Tujuan dari uji coba lapangan adalah untuk mengidentifikan 

kekurangan produk pembelajaran bila digunakan dalam kondisi yang 

mirip/sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kondisi lapangan di 

desain mirip/sama dengan kondisi yang sesungguhnya kelak produk akan 
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digunakan. Jumlah sampel untuk uji lapangan lebih besar dari evaluasi 

kelompok yaitu kurang lebih berjumlah 30 orang. Adapun persiapan yang 

perlu dilakukan untuk pelaksanaan uji coba lapangan antara lain: 

a. Menentukan sampel yang akan diguakan sebanyak kurang lebih 30 

orang. 

b. Menyiapkan lingkungan, fasilitas dan alat yang diperlukan untuk 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan 

produk-produk pembelajaran yang sudah direvisi. 

c. Menyiapkan instrumen tes awal, tes akhir maupun instrumen untuk 

mengumpulkan pendapat/opini atas produk pembelajaran yang akan 

diuji cobakan. 

d. Hasil tes maupun pendapat/opini dari para siswa tentang produk 

pembelajaran tidak untuk ‘membatalkan’ penggunaan produk 

pembelajaran tersebut, tetapi untuk mengetahui seberapa besar lagi 

usaha yang harus dilakukan pengembang pembelajaran/instruksional 

untuk meningkatkan kualitasnya melalui berbagai revisi produk 

desain pembelajaran. 

 

MERENCANAKAN EVALUASI FORMATIF 

Dalam Pelaksanaan evaluasi formatif atas produk desain 

pembelajaran, diperlukan hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh 

pendesain pembelajaran, yaitu: 

a. Maksud & tujuan dari ‘Evaluasi Formatif’, yaitu: untuk merevisi 

produk pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran (bukan untuk menentukan digunakan/tidak suatu 

produk pembelajarnyang telah disusun). 

b. Siapa yg akan menggunakan hasil evaluasi formatif? pengguna dari 

hasil evaluasi formatif adalah para pendesain pembelajaran. 

c. Informasi apa yang akan dikumpulkan? informasi yang diperlukan 

berkaitan erat dengan maksud dan tujuan evaluasi formatif dilakukan. 

d. Sumber daya apa yang diperlukan? sumber daya yang diperlukan 

terkait dengan: fasilitas, alat-alat, waktu, tenaga pelaksana, instrumen 

evaluasi, responden, biaya, dll. 

e. Waktu dan tempat pelaksanaan evalusasi? kapan data dikumpulkan 

dan diolah? 

f. Siapa yang akan mengolah data evaluasi formatif? 
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g. Bagaimana bentuk laporannya? bentuk rekomendasi apa yang akan 

diberikan berkaitan dengan revisi produk pembelajaran? 
 

CONTOH: FORMULIR PERENCANAAN INSTRUMEN EVALUASI 

 

Informasi yang 

akan dicari 
Indikator 

Jenis instrumen 

yang akan 

digunakan 

Responden 

    

 

 

 

CONTOH: INSTRUMEN KUESIONER DAN WAWANCARA 

a. Kuesioner adalah instrumen pengumpul data dalam bentuk 

sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjaring informasi yang 

dimiliki responden, mencakup pendapat/opini, fakta atau sikap. 

Jawaban pertanyaan dalam instrumen merupakan jawaban tertulis, 

sehingga diperlukan kolom jawaban. 

b. Wawancara adalah instrumen untuk mengumpulkan data dalam 

bentuk sejulah pertanyaan yang diajukan secara lisan oleh pewancara 

kepada seorang responden, dan pertanyaan tersebut dijawab secara 

lisan. Untuk memudahkan proses wawancara, maka biasanya 

seorang pewancara menyiapkan pedoman wawancar 
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Contoh: Instrumen Kuesioner untuk Review Para Ahli/Pakar 

 

 

EVALUASI MASUKAN PRODUK PEMBELAJARAN 

Nama pengevaluasi: 

Bidang keahliannya: 

Tgl Pelaksanaan: 

Lingkarilah angka yang sesuai menurut anda, di mana angka 1 = sangat kurang, 

2 = kurang, 3 = cukup, 4 = baik dan 5 = sangat baik; dan bila perlu berikan komentar singkat 

pada kolom yang disediakan! 

No. Unsur yang Dievaluasi Nilai Komentar 

 

1 

 

Kemutakhiran materi modul 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 

2 Susunan batang tubuh (lay out) 

modul 
1 2 3 4 5 

3 Kelengkapan pokok bahasan modul 1 2 3 4 5 

4 Tata urutan pelajaran 1 2 3 4 5 

5 Pencapaian standar kompetensi 1 2 3 4 5 

6 Pencapaian kompetensi dasar 1 2 3 4 5 

7 Ketepatan indikator pencapaian 1 2 3 4 5 

 kompetensi dasar      

8 Ketepatan penggunaan metode 1 2 3 4 5 

9 Ketepatan penggunaan media 1 2 3 4 5 

10 Perbandingan pembelajaran teori 

dan 
1 2 3 4 5 

 praktek      

 Nilai Total 

Rata-Rata 

Interpretasi 

= 

= 

= 

  

Keterangan: 

Contoh interpretasi: 

5 = Produk pembelajaran sangat baik, sehingga tidak perlu direvisi 

4 = Produk pembalajarn baik, sehingga tidak perlu direvisi 

3 = Produk pembelajaran cukup, perlu sedikit revisi (sebutkan bagian mana yang 

perlu direvisi) 

2 = Produk pembelajaran kurang baik, perlu banyak revisi (sebutkan bagian 
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Kemutakhiran materi modul 

 
Susunan batang tubuh (lay out) modul 

Kelengkapan pokok bahasan modul 

Tata urutan pelajaran 

Pencapaian standar kompetensi 

Pencapaian kompetensi dasar 

Ketepatan indikator pencapaian kompetensi dasar 

Ketepatan penggunaan metode 

Ketepatan penggunaan media 

 
Perbandingan pembelajaran teori dan praktek 

 
Pertanyaan: Bagaimana pendapat anda tentang: 

Kemutakhiran materi modul 

Susunan batang tubuh (lay out) modul 

Kelengkapan pokok bahasan modul 

Tata urutan pelajaran 

Pencapaian standar kompetensi 

Pencapaian kompetensi dasar 

Ketepatan indikator pencapaian kompetensi dasar 

Ketepatan penggunaan metode 

Ketepatan penggunaan media 

Perbandingan pembelajaran teori dan praktek 

 
Susunan batang tubuh (lay out) modul 

mana saja yang perlu direvisi) 

1 = Produk pembelajarn sangat kurang baik, perlu banyak sekali yang harus 

direvisi (sebutkan bagian mana saja yang perlu direvisi) 

 

Contoh: Instrumen Wawancara kepada para ahli/pakar 

 

 

REKOMENDASI REVISI PRODUK PEMBELAJARAN 

Jenis revisi produk Pembelajaran: 

a. Isi dari produk instruksional (bahan belajar); 

b. Kegiatan Instruksional (urutan penyajian, media, metode dan waktu) 

c. Kualitas fisik bahan instruksional (modul) 
  

 

 

 

 

 

Formative Assessments: Why, 

When & Top 5 Examples 

Formative Evaluation 
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