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Modul-1

KETERAMPILAN DASAR
MENGAJAR 1

Oleh: Yustina

A. Pendahuluan

Keterampilan dasar mengajar merupakan satu keterampilan yang

menurut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Penguasaan

terhadap keterampilan ini memungkinkan guru mampu mengelola kegiatan

pembelajaran Secara lebih efektif. Keterampilan dasar mengajar bersifat

generik, yang berarti bahwa keterampilan ini perlu dikuasai oleh semua

guru, baik guru TK, SD, SMP, SMA maupun dosen di perguruan tinggi.

Dengan pemahaman dan kemampuan menerapkan keterampilan dasar

mengajar secara utuh dan terintegrasi, guru diharapkan mampu

meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Menurut hasil penelitian (Turney, 1979) terdapat 8 keterampilan dasar

mengajarkan yang dianggap berperan penting dalam menentukan

keberhasilan pembelajaran. Keterampilan yang dimaksud adalah

keterampilan:

1. Bertanya,

2. Memberikan penguatan,

3. Mengadakan variasi,

4. Menjelaskan,

5. Membuka dan menutup pelajaran,

6. Membimbing diskusi kelompok kecil,

7. Mengelola kelas, serta

8. Mengajar kelompok kecil dan perorangan.
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Kedelapan keterampilan dasar mengajar ini akan dibahas dalam 2

modul, yaitu Modul 1 dan Modul 2.

Setelah mempelajari Modul 1 Anda diharapkan mampu menerapkan

keterampilan dasar mengajar secara utuh dan terintegrasi dalam

pembelajaran. Secara khusus, setelah mempelajari Modul 1, Anda

diharapkan mampu menerapkan keterampilan:

1. Bertanya dalam proses pembelajaran,

2. Memberikan penguatan dalam proses pembelajaran,

3. Mengadakan variasi dalam proses pembelajaran,

4. Menjelaskan bahan/materi pelajaran dalam proses pembelajaran.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, modul ini diorganisasikan ke

dalam 4 kegiatan belajar, yaitu:

Kegiatan Belajar 1: Keterampilan Bertanya,

Kegiatan Belajar 2: Keterampilan Memberi Penguatan,

Kegiatan Belajar 3: Keterampilan Mengadakan Variasi, dan

Kegiatan Belajar 4: Keterampilan Menjelaskan.

B. KETERAMPILAN BERTANYA

Mungkin Anda bertanya, mengapa keterampilan bertanya dibahas

pada Kegiatan Belajar 1 ini? Mengapa tidak keterampilan membuka

pelajaran kita bahas terlebih dahulu? Perlu Anda ketahui bahwa urutan

ke-8 keterampilan mengajar menunjukan urutan dari keterampilan yang

lebih sederhana, tetapi bersifat mendasar sampai dengan keterampilan yang

lebih kompleks. Artinya, keterampilan bertanya merupakan keterampilan

yang bersifat mendasar yang dipersyaratkan bagi penguasaan keterampilan

berikutnya. Untuk dapat menguasai keterampilan memberi penguatan, Anda

dituntut untuk sudah menguasai keterampilan bertanya.
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Berkenaan dengan pentingnya penguasaan keterampilan bertanya,

setelah mempelajari kegiatan Belajar 1 ini Anda diharapkan mampu

menerapkan keterampilan bertanya dalam pembelajaran. Secara lebih

khusus, Anda di harapkan mampu:

1. Menjelaskan pentingnya keterampilan bertanya bagi guru,

2. Memberikan contoh komponen-komponen keterampilan bertanya,

3. Menerapkan keterampilan bertanya dalam kegiatan pembelajaran.

1. Rasional

Dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan bertanya cukup mendominasi

kelas. Serentetan hasil penelitian yang dilakukan sejak awal abad ke-20

tentang kegiatan bertanya melaporkan hasil yang serupa, yaitu bahwa guru

menggunakan 30% dari waktunya untuk bertanya (G.A. Brown dan R.

Edmondson, 1984). Data ini menunjukan betapa pentingnya kegiatan

bertanya dalam proses pembelajaran.

Kegiatan bertanya dilakukan oleh guru, tidak hanya bertujuan untuk

memperoleh informasi, tetapi juga untuk meningkatkan terjadinya interaksi

antar guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa.

Pertanyaan yang diajukan guru akan berpengaruh terhadap jawaban

siswa. Pertanyaan yang jelas dan singkat akan mendapatkan jawaban yang

jelas pula. Demikian pula cara guru mengajukan pertanyaan akan

mempengaruhi jawaban siswa. Pertanyaan yang diajukan dengan penuh

kehangatan dan rasa simpati akan mendapatkan respons yang berbeda

dengan pertanyaan yang diajukan secara dingin dan sikap tak acuh.

Ada 4 alasan mengapa seorang guru perlu menguasai keterampilan

bertanya. Pertama, pada umumnya guru masih cenderung mendominasi

kelas dengan metode ceramahnya. Siswa bersikap pasif dan menerima,

tanpa keinginan/keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang

menimbulkan keraguannya. Dengan dikuasainya keterampilan bertanya oleh
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guru, siswa dapat menjadi lebih aktif, kegiatan belajar menjadi lebih

bervariasi, dan siswa dapat berfungsi sebagai sumber informasi.

Kedua, kesempatan bertanya yang diberikan guru tidak banyak

dimanfaatkan oleh siswa, sedangkan guru tidak berusaha untuk menggugah

keinginan siswa untuk bertanya.

Ketiga, penerapan pendekatan cara belajar siswa aktif (CBSA) dalam

kegiatan pembelajaran menurut keterlibatan siswa secara mental-intelektual.

Salah satu ciri dari pendekatan ini adalah keberanian siswa untuk

mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang memang perlu dipertanyakan.

Hal ini hanya mungkin terjadi jika guru sendiri menguasai keterampilan

bertanya yang mampu menggugah keinginan siswa untuk bertanya.

Keempat, adanya anggapan bahwa pertanyaan yang diajukan guru

hanya berfungsi untuk menguji pemahaman siswa.

2. Definisi dan Fungsi Pertanyaan

G.A. Brown dan R. Edmondson (1984) mendefinisikan pertanyaan

sebagai “segala pertanyaan yang menginginkan tanggapan verbal (lisan)”.

Dengan kata lain, pertanyaan tidak selalu dalam bentuk kalimat tanya,

tetapi dapat juga dalam bentuk kalimat perintah atau kalimat peryataan.

Turney (1979) mengidentifikasi 12 fungsi pertanyaan dalam kegiatan

pembelajaran seperti berikut:

• Membangkitkan minat dan keingintahuan siswa tentang suatu topik.

• Memusatkan perhatian pada masalah tertentu.

• Menggalakan penerapan belajar aktif.

• Merangsang siswa mengajukan pertanyaan sendiri.

• Menstruktur tugas-tugas sehingga kegiatan belajar dapat berlangsung

secara maksimal.

• Mendiagnosis kesulitan belajar siswa.
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• Mengomunikasikan dan merealisasikan bahwa semua siswa harus

terlibat secara aktif dalam pembelajaran.

• Menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mendemonstrasikan

pemahamannya tentang informasi yang diberikan.

• Melibatkan siswa dalam memanfaatkan kesimpulan yang dapat

mendorong mengembangkan proses berpikir.

• Memberi kesempatan untuk belajar berdiskusi.

• Membantu siswa menyatakan perasaan dan pikiran yang murni.

3. Komponen-Komponen Keterampilan Bertanya

Pada dasarnya, keterampilan bertanya dapat di kelompokan menjadi

dua bagian besar, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan

bertanya lanjut. Setiap jenis keterampilan bertanya tersebut akan diuraikan

lebih terperinci berikut ini.

a) Keterampilan bertanya dasar

Keterampilan bertanya dasar terdiri atas komponen–komponen

sebagi berikut:

a. Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat

b. Pemberian acuan

c. Pemusatan

d. Pemindahan giliran

e. Penyebaran

f. Pemberian waktu berpikir

g. Pemberian tuntunan

b) Keterampilan bertanya lanjut

Sesuai dengan namanya, penguasaan keterampilan bertanya lanjut

dibentuk berdasarkan penguasaan keterampilan bertanya dasar. Komponen

keterampilan bertanya lanjut terdiri atas:
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a. Pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan.

Pernyataan yang diajukan guru mengundang siswa untuk berpikir.

Berpikir merupakan proses mental yang terjadi dalam diri seseorang.

Kualitas proses mental yang terjadi dalam diri siswa ketika memikirkan

jawaban pertanyaan guru tergantung dari kualitas pertanyaan guru. Jika

guru mengajukan pertanyaan mengapa, sebagaimana pendapatmu, jelaskan

terjadinya, dan sejenis, siswa akan berpikir keras sehingga menuntut

terjadinya proses mental tingkat tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, guru hendaknya berusaha

mengajukan pertanyaan yang tergolong pada tingkatan kognitif tinggi dari

taksonomi Bloom. Dengan demikian, guru diharapkan mengajukan

pertanyaan yang bersifat pemahaman, aplikasi (penerapan), analisis dan

sintesis, evaluasi, dan kreasi. Pertanyaan yang bersifat ingatan hendaknya

dibatasi sesuai dengan sifat materi dan karakteristik siswa.

b.  Pengaturan urutan pertanyaan.

Agar kemampuan berpikir siswa dapat berkembang secara baik dan

wajar, guru hendaknya mengatur aturan pertanyaan yang diajukan.

Pertanyaan pada tingkat tertentu hendaknya dimantapkan, kemudian beralih

ke tingkat pertanyaan yang lebih tinggi.

c. Penggunaan pertanyaan pelacak

Jika guru mengajukan pertanyaan tingkat tinggi dan jawaban yang

diberikan oleh siswa dianggap benar tetapi masih dapat dilengkapi lagi,

guru dapat mengajukan pertanyaan pelacak yang dapat membimbing siswa

untuk mengembangkan jawaban yang diberikan. Teknik pertanyaan yang

dapat digunakan guru, antara lain sebagai berikut.

1) Meminta klarifikasi

2) Meminta siswa memberi alasan
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3) Meminta kesempatan padangan siswa

4) Meminta ketepatan jawaban

5) Meminta jawaban yang relevan

6) Meminta contoh

7) Meminta jawaban yang kompleks

d.  Peningkatan terjadinya interaksi

Meningkatkan interaksi merupakan salah satu untuk meningkatan

keterlibatan mental intelektual siswa secara maksimal.

4.  Prinsip Penggunaan

Dalam menerapkan keterampilan bertanya, guru hendaknya

memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan atau hal-hal yang mempengaruhi

keefektifan pertanyaan sebagai berikut:

a) Kehangatan dan keantusiasan

b) Menghindari jawaban siswa

a. Mengulangi pertanyaan sendiri

b. Mengulangi jawaban siswa

c. Menjawab pertanyaan sendiri

d. Mengajukan pertanyaan yang memancing jawaban serentak

e. Mengajukan pertanyaan ganda

f. Menentukan siswa yang akan menjawab pertanyaan

c) Memberikan waktu berpikir

d) Mempersiapkan pertanyaan pokok yang akan diajukan

e) Menilai pertanyaan yang telah diajukan
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L A T I H A N  1

1) Coba diskusikan dengan teman sejawat Anda, mengapa guru

kurang terampil dalam bertanya!

2) Sebutkan komponen-komponen keterampilan bertanya dasar dan

lanjut dan berikan masing-masing contoh!

3) Diantara komponen keterampilan bertanya dasar, komponen mana

yang paling sering diabaikan oleh guru? Rundingkan dengan teman

sejawat Anda!

C. KETERAMPILAN MEMBERI PENGUATAN

Pemberian  penguatan  sangat  diperlukan  dalam  upaya  meningkatkan

keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, Anda

diharapkan mampu menerapkan keterampilan memberikan penguatan

dalam pembelajaran. Secara lebih khusus, Anda di harapkan mampu:

1. Menjelaskan fungsi penguatan dalam kegiatan pembelajaran,

2. Memberikan contoh komponen-komponen keterampilan memberi

penguatan,

3. Menerapkan keterampilan memberi penguatan di dalam kelas.

1. Pengertian dan Tujuan

Penguatan sering muncul dalam kehidupan sehari-hari meskipun

banyak yang tidak menyadari bahwa yang dimunculkan tersebut adalah

penguatan. Misalnya, seseorang mengucapkan terimakasih setelah

menerima sesuatu, seorang anak diberi pujian oleh ibunya setelah

membereskan tempat tidurnya atau seorang anak diberi hadiah karena

behasil memenangkan lomba gerak jalan. Semua hal tersebut adalah

penguatan yang dapat memberikan orang yang menerima penguatan

tersebut merasa senang dan akan meningkatkan perubahan yang diberi

penguatan tersebut.
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Penguatan adalah respons yang diberikan terhadap perilaku atau

perbuatan yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya atau

meningkatnya perilaku/ perbuatan yang dianggap baik tersebut. Dalam

kegiatan pembelajaran, penguatan mempunyai peran penting dalam

meningkatkan keefektifan kegiatan pembelajaran. Pujian atau respons

positif guru terhadap perilaku perbuatan siswa yang positif akan membuat

siswa merasa senang karena dianggap mempunyai kemampuan. Namun

sayangnya, guru sangat jarang memuji perilaku/perbuatan siswa yang positif.

Yang sering terjadi adalah guru menegur atau memberi respons terhadap

perbuatan siswa yang negatif. Dalam kaitan dengan keinginan pembelajaran,

tujuan memberi penguatan adalah untuk:

• Meningkatkan perhatian siswa,

• Membangkitkan dan memelihara motivasi siswa,

• Memudahkan siswa belajar,

• Mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa serta mendorong

munculnya perilaku yang positif,

• Menumbuhkan rasa percaya diri pada diri siswa,

• Memelihara iklim kelas yang kondusif.

2. Komponen Keterampilan Memberi penguatan

Penguatan pada dasarnya dapat diberikan dalam dua jenis yaitu

penguatan verbal dan penguatan nonverbal. Secara terperinci, komponen-

komponen tersebut adalah sebagai berikut.

a)  Penguatan Verbal

Penguatan verbal merupakan penguatan yang paling mudah digunakan

dalam kegiatan pembelajaran, yang dapat diberikan dalam bentuk

komentar, pujian, dukungan, pengakuan atau dorongan yang diharapkan

dapat meningkatkan tingkah laku dan penampilan siswa. Komentar, pujian,
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dan sebagainya tersebut dapat diberikan dalam bentuk kata-kata dan

kalimat.

Contoh:

a. Kata-kata bagus, baik, luar biasa, benar, ya, betul, atau tepat sekali,

b. Kalimat:

1) Pekerjaanmu rapi benar,

2) Kalimat-kalimat Anda sangat bagus susunannya,

3) Cara Anda berpikir cukup sistematis,

4) Makin lama pekerjaan Anda semakin baik,

5) Anak-anak lain perlu meniru cara Tono memecahkan masalah.

b)  Penguatan nonverbal

Penguatan nonverbal dapat ditujukan dengan cara sebagai berikut.

a. Mimik dan gerakan badan,

b. Gerakan mendekati,

c. Sentuhan,

d. Kegiatan yang menyenangkan,

e. Pemberian simbol atau benda.

c)  Penguatan tak penuh

Sesuai dengan namanya penguatan tak penuh diberikan untuk jawaban/

respons siswa yang hanya sebagian benar, sedangkan bagian lainya masih

perlu diperbaiki. Untuk itu guru berkata: “Bagian pertama dari jawaban Anda

sudah benar, tetapi alasannya yang Anda berikan belum mantap”.

3. Prinsip Penggunaan

Agar penguatan yang diberikan guru dapat berfungsi secara efektif,

guru hendaknya memperhatiakan prinsip-prinsip pemberian penguatan

sebagai berikut.
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1. Kehangatan dan Keantusiasan,

2. Kebermaknaan,

3. Menghindari penggunaan respons negatif.

D. KETERAMPILAN MENGADAKAN VARIASI

Anda diharapkan mampu menerapkan keterampilan mengadakan

variasi dalam pembelajaran. Secara lebih khusus, Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pentingnya keterampilan mengadakan variasi bagi

seorang guru,

2. Memberikan contoh kemponen-komponen mengadakan variasi,

3. Menerapkan keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran.

1. Pengertian dan tujuan

Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton.

Variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan

yang sengaja diciptakan/dibuat untuk memberikan kesan yang unik.

Di dalam kehidupan sehari-hari variasi memegang peranan yang sangat

penting. Tanpa variasi hidup ini akan menjadi membosankan. Bayangkan

kalau setiap hari kita harus makan makanan yang sama, misal nasi putih

dan ikan asin. Tentu selera makan kita akan berkurang atau hilang sama

sekali. Oleh karena itu, hidup selalu memerlukan variasi, perubahan yang

membawa sesuatu yang baru. Variasi membuat hidup menjadi bergairah,

dinamis, dan penuh harapan.

Sejalan dengan kehidupan sehari-hari, variasi sangat diperlukan dalam

kegiatan pembelajaran. Siswa akan bosan jika guru selalu mengajar dengan

cara yang sama. Tidak jarang terjadi adanya siswa yang selalu hafal dengan

“gaya” mengajar gurunya sehingga ia sudah biasa menebak apa yang akan

dikatakan oleh guru. Untuk menghindari terjadinya hal seperti ini, guru

perlu menguasai keterampilan mengadakan variasi.
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Variasi di dalam kegiatan pembelajaran bertujuan antara lain untuk

hal-hal berikut.

a. Menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar,

b. Meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu,

c. Mengembangkan keinginan siswa untuk mengetahui dan menyelidiki

hal-hal baru,

d. Melayani gaya belajar siswa yang beranekaragam,

e. Meningkatkan kadar keaktifan/keterlibatan siswa dalam kegiatan

pembelajaran.

2. Komponen-Komponen Keterampilan Mengadakan Variasi

Pada dasarnya, variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat

dikelompokan menjadi 3 kelompok, yakni:

• Variasi dalam gaya mengajar,

• Variasi dalam pola interaksi,

• Variasi dalam penggunaan alat bantu bentuk pembelajaran.

a) Variasi dalam gaya mengajar

Gaya mengajar seorang guru sering dikaitkan dengan kepribadian

guru tersebut sehingga sering terdengar diantara para siswa bahwa guru A

selalu duduk ketika berbicara, guru B sering marah-marah, guru C suka

bergurau, dan sebagainya. Sangat banyak variasi gaya mengajar yang dapat

dilakukan oleh seorang guru. Secara garis besar, hal-hal yang berkaitan

dengan gaya mengajar yang dapat divariasikan oleh seorang guru berkisar

pada butir-butir berikut.

a. Variasi suara

b. Pemusatan perhatian

c. Kesenyapan

d. Mengadakan kontak pandang
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e. Gerakan badan dan mimik

f. Perubahan dalam posisi guru

b)  Variasi pola interaksi dan kegiatan

Pola interaksi dalam kegiatan pembelajaran dapat bervariasi dari yang

paling didomonasi guru sampai yang berpusat pada siswa sendiri. Dilihat

dari pengorganisasian siswa, pola interaksi dapat dibedakan atas pola

interaksi klasik, kelompok, dan perorangan. Jika pengorganisasian ini

dikobinasikan dengan variasi kegiatan siswa makan variasi yang dapat

dibuat oleh guru sangat kaya. Berikut ini diberikan contoh variasi pola

interaksi dan kegiatan.

a. Kegiatan klasik

b. Kegiatan kelompok kecil

c. Kegiatan berpasangan

d. Kegiatan perorangan

c) Variasi penggunaan alat bantu pembelajaran

Alat dan media pembelajaran merupakan suatu faktor penting dalam

kegiatan pembelajaran. Konsep yang sukar dan membosankan untuk

disimak menjadi menarik jika disajikan dengan menggunakan media dan

alat yang tepat. Misalnya, terjadinya gerhana akan jauh lebih menarik dan

lebih mudah dipahami jika disajikan dengan menggunakan media dan alat

bantu dapat dimanipulasi, dari pada jika disajikan hanya dengan penjelasa

lisan saja.

Alat bantu pelajaran dapat divariasikan sesuai dengan fungsinya serat

variasi kesensitifan indra para siswa. Sesuai dengan variasi tersebut maka

variasi penggunaan alat bantu pembelajaran dapat dikelompokan sebagai

berikut.
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a. Variasi alat bantu pembelajaran yang dapat dilihat,

b. Variasi alat bantu pembelajaran yang dapat didengar,

c. Variasi alat bantu yang dapat diraba dan dimanipulasi.

3. Prinsip Penggunaan

Agar  variasi  dapat  berfungsi  secara  efektif,  guru  perlu

memperhatikan  prinsip penggunaan sebagai berikut.

 Variasi yang dibuat harus mengandung maksud tertentu serta sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapai, karakteristik kemampuan siswa, latar

belakang sosial budaya, materi yang sedang disajikan, dan kemampuan

guru menciptakan variasi tersebut.

 Variasi harus terjadi secara wajar, tidak berlebihan sehingga tidak

menganggu terjadinya proses belajar.

 Variasi harus berlangsung variasi secara lancar dan berkesinambungan,

hingga tidak merusak suasana kelas, dan tidak mengganggu jalanya

kegiatan belajar.

 Komponen-komponen variasi yang memerlukan pengorganisasian dan

perencanaan yang baik perlu dirancang secara cermat dan

dicantumkan dalam rencana pembelajaran. Selain itu, perubahan

komponen keterampilan mengadakan variasi dapat dilakukan selama

kegiatan pembelajaran berlangsung sesuai dengan balikan yang diterima

guru dari siswa selama pembelajaran berlangsung.

E. KETERAMPILAN MENJELASKAN

Kegiatan menjelaskan merupakan kegiatan yang paling sering

dilakukan guru dalam pembelajaran. Agar penjelasan yang diberikan dapat

dipahami dengan baik oleh siswa, tentu saja guru harus menguasai teori

memberikan penjelasan dan mampu menerapkan teori tersebut dalam

kegiatan pembelajaran.
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Anda diharapkan mampu menerapkan keterampilan menjelaskan

dalam pembelajaran. Secara lebih khusus, Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pentingnya keterampilan menjelaskan bagi seorang guru,

2. Memberikan contoh-contoh komponen keterampilan menjelaskan,

3. Menerapkan keterampilan menjelaskan kegiatan pembelajaran.

1.  Pengertian dan Tujuan

Istilah menjelaskan sering dikacaukan dengan menceritakan, Misalnya,

pengalaman berkelana ke berbagai daerah yang diceritakan kepada orang

lain sering dianggap sebagai kegiatan menjelaskan. Dalam kegiatan

menjelaskan terkandung makna pengkajian informasi secara sistematis

sehingga yang menerima penjelasan mempunyai gambaran yang jelas tentang

hubungan informasi satu dengan yang lain.

Dalam kegiatan pembelajaran, pembicaraan guru yang dianggap

berpengaruh langsung terhadap siswa, sering mendominasi kelas. Sebagai

dari pembicaraan tersebut termasuk dalam kegiatan menjelaskan. Agar

pembicaraan yang dianggap guru sebagai “menjelaskan” tersebut dapat

mempengaruhi siswa secara positif dan efektif maka sudah seharusnya

seorang guru menguasai keterampilan memberi penjelasan. Kegiatan

menjelaskan bertujuan untuk:

a. Membantu siswa memahami sebagai konsep, hukum, adil, dan

sebagainya secara objektif dan bernalar,

b. Membimbing siswa menjawab pertanyaan “mengapa” yang muncul

dalam proses pembelajaran,

c. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan masalah melalui

cara berpikir yang lebih sistematis,

d. Mendapatkan balikan dari siswa tentang tingkat pemahamannya

terhadap konsep yang dijelaskan dan untuk mengatasi salah pengertian,
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e. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses

penalaran dalam penyelesaian ketidak pastiaan.

Sementara  itu,  penguasaan  keterampilan  menjelaskan  akan

memungkinkan  guru untuk:

a. Meningkatkan efektivitas pembicaraan dikelas sehingga benar-benar

merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa,

b. Memperkirakan tingkat pemahaman siswa terhadapt penjelasan yang

diberikan,

c. Membatu siswa menggali pengetahuan dari berbagai sumber,

d. Mengatasi kekurangan berbagai sumber belajar,

e. Menggunakan waktu secara efektif.

2. Komponen-Komponen Keterampilan Menjelaskan

Keterampilan memberikan penjelasan dapat dikelompokan menjadi

2 bagian besar, yaitu keterampilan merencanakan penjelasan dan

keterampilan menyajikan penjelasan.

a)  Keterampilan merencanakan penjelasan

Merencanakan penjelasan mencakup 2 subkomponen, yaitu yang

berkaitan dengan isi pesan atau materi pembelajaran yang akan dijelaskan

dan yang berkaitan dengan siswa sebagai penerima pesan.

a. Merencanakan isi pesan (materi)

1) Menganalisis masalah yang akan dijelaskan secara keseluruhan

termasuk unsur-unsur yang terkaitan dalam masalah tersebut.

2) Menerapkan jenis hubungan antara unsur-unsur yang berkaitan

tersebut. Jenis hubungan dapat berupa perbedaan, pertentangan,

saling menunjang atau hubungan prasyarat
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3) Menelaah hukum, rumus, prinsip atau generalisasi yang mungkin

dapat digunakan dalam menjelaskan masalah yang di tentukan

b. Menganalisi karakteristik penerimaan pesan

Agar penjelasan  yang direncanakan sesuai dengan karakteristik siswa,

3 peryatanaan berikut perlu dijadikan pegangan dalam merancankan

penjelasan.

1) Apakah penjelasan yang di berikan sesuai dengan pertanyaan yang

diajukan siswa atau masalah dialami siswa?

2) Apakah penjelasan itu mejadi, artinya sesuai dengan kemampuan siswa

sehingga siswa mudah menyerapnya, berdasarkan pengetahuan yang

sudah dimilikinya?

3) Apakah penjelasan itu sesuai dengan khazanah pengetahuan yang

dimiliki siswa pada waktu itu, termasuk khazanah bahasanya?

b)  Keterampilan menyajikan penjelasan

Keterampilan menyajikan penjelasan terdiri dari komponen-

komponen berikut.

a. Kejelasan

b. Penggunaan contoh dari variasi

c. Pemberian tekanan

d. Balikan

3. Prinsip Penggunaan

Dalam memberikan penjelasan, guru perlu memperhatikan hal-hal

berikut.

 Memperhatikan kaitan antara yang menjelaskan (guru), yang

mendengarkan, dan bahan yang dijelaskan. Ketiga komponen ini harus

mempunyai kaitan yang jelas sehingga bahan yang dijadikan guru
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sesuai dengan khazanah pengalaman dan latar belakang kehidupan

siswa.

 Penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, akhir pelajaran,

tergantung dari munculnya kebutuhan akan penjelasan.

 Penjelasan yang diberikan harus bermakna dan sesuai dengan tujuan

pelajaran.

 Penjelasan dapat sajikan sesuai rancana guru atau bila kebutuhan akan

suatu penjelasan muncul dari siswa, misalnya siswa mengajukan suatu

pernyataan yang memerlukan penjelasan.

L A T I H A N 2

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi diatas,

kerjakanlah latihan berikut!

1) Beri penjelasan singkat tentang komponen-komponen keterampilan

menjelaskan berikut ini, serta beri masing-masing satu contoh.

a. Kejelasan

b. Penggunaan contoh dan ilustrasi

c. Pemberian tekanan

d. Balikan

RANGKUMAN

Guru perlu menguasai keterampilan bertanya karena:

a. Guru cenderung mendominasi kelas dengan ceramah.

b. Siswa belum terbiasa mengajukan pertanyaan.

c. Siswa harus dilibatkan secara mental-intelektual secara maksimal.

d. Adanya anggapan bahwa pertanyaan hanya berfungsi untuk menguji

pemahaman siswa.
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Pertanyaan yang baik mempunyai berbagai fungsi antara lain:

a. Mendorong siswa untuk berpikir.

b. Meningkatkan keterlibatan siswa

c. Merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan

d. Mendiagnosis kelemahan siswa.

e. Memusatkan perhatian siswa pada satu masalah

f. Membantu siswa mengungkapkan pendapat dengan bahasa yang baik.

Keterampilan bertanya dasar terdiri atas komponen-komponen:

a. Pengajuan pertanyaan secara jelas dan singkat.

b. Pemberian acuan.

c. Pemusatan.

d. Pemindahan giliran.

e. Penyebaran.

f. Pemberian waktu berpikir.

g. Pemberian tuntunan.

Keterampilan bertanya lanjut terdiri dari komponen:

a. Pengubahan untutan kognitif dalam menjawab pertanyaan.

b. Pengaturan aurutan pertanyaan.

c. Penggunaan pertanyaan pelacak.

d. Peningkatan terjadinya interaksi.

Dalam menerapkan keterampilan bertanya dasar dan lanjut, guru perlu

memperhatikan prinsip-prinsip berikut.

a. Kehangatan dan keantusiasan.

b. Menghindari kebiasan mengulang pertanyaan sendiri, menjawab

pertanyaan sendiri, mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban

serempak, mengulangi jawaban siswa, mengajukan pertanyaan gAnda,
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dan menunjukan siswa sebelum mengajukan pertanyaan.

c. Waktu berpikir yang diberikan untuk pertanyaan tingkat lanjut lebih

banyak dari yang diberikan untuk pertanyaan tingkat dasar.

d. Pertanyaan pokok harus disusun terlebih dahulu, kemudian dinilai

sesudah selesai mengajar.

Penguatan adalah respons yang diberikan guru terhadap perilaku siswa

yang baik, yang menyebabkan siswa tersebut terdorong untuk mengulangi

atau meningkatkan perilaku yang baik tersebut.

Penguatan diberikan dengan tujuan meningkatkan motivasi siswa

dalam belajar, mengontrol dan memotivasi perilaku yang negatif,

menumbuhkan rasa percaya diri, serta memelihara iklim kelas yang kondusif.

Penguatan dapat dibagi menjadi penguatan verbal dan nonverbal.

Penguatan verbal diberikan dalam bentuk kata-kata/kalimat terpuji,

sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, serta benda atau simbol. Penguatan

dapat juga diberikan dalam bentuk penguatan tak penuh jika respons.

Perilaku siswa tidak seperlunya memenuhi harapan.

Dalam memberikan penguatan harus diperhatikan prinsip-prinsip

berikut.

1. Kehangatan dan keantusiasan.

2. Kebermaknaan

3. Hindari respons negatif.

4. Sasaran penguatan harus jelas.

5. Penguatan harus diberikan segera setelah perilaku yang diharapkan

muncul.

Variasi adalah keanekaan yang membuat suatu tidak menonton. Variasi

di dalam kegiatan pembelajaran dapat menghilangkan kebosanan,

meningkatkan minat dan keingitahuan siswa, melayani gaya belajar siswa

yang beragam, serta meningkatkan kadar keaktifan siswa.
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Komponen keterampilan mengadakan variasi dibagi menjadi 3

kelompok sebagai berikut.

1. Variasi dalam gaya mengajar.

2. Variasi pola interaksi dan kegiatan.

3. Variasi penggunaan alat bantu pengajaran.

Dalam Mengadakan variasi, guru perlu mengingat prinsip-prinsip

penggunaannya, yang meliputi kesesuaian, kewajiban, kelancaran dan

kesinambungan, serta perencanaan bagi alat/bahan yang memerlukan

penataan khusus.

Keterampilan menjelaskan sangat penting bagi guru karena sebagian

besar percakapan guru yang mempunyai pengaruh terhadap pemahaman

siswa adalah berupa penjelasan. Penguasaan keterampilan menjelaskan

yang didemonstasikan guru akan memungkinkan siswa memiliki pemahaman

siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Komponen keterampilan menjelaskan dibagi manjadi 2 kelompok,

yaitu:

1. Merencakan materi penjelasan yang mencakup:

a. Menganalisis masalah.

b. Menentukan hubungan.

c. Menggunakan hukum, rumus dan generalisasi yang sesuai.

2. Menyajikan penjelasan yang mencakup:

a. Kejelasan, yaitu keterampilan yang erat kaitannya dengan

penggunaan bahasa lisan.

b. Penggunaan contoh dan ilustrasi, yang dilakukan dengan pola

indukatif atau deduktif.

c. Pemberian tekanan yang dapat dilakukan dengan berbagai variasi

gaya mengajar dan membuat struktur sajian.

d. Balikan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang tingkat

pemahaman siswa, baik melalui pertanyaan maupun melalui tugas.
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Penjelasan dapat dilakukan pada awal, tengah, dan akhir pelajaran,

dengan selalu memperhatikan karakteristik siswa yang diberi penjelasan

serta materi/ masalah yang dijelaskan.

TEST FORMATIF

Pilihlah satu jawawaban yang paling tepat!

1. Dalam kaitan dengan keterampilan bertanya, yang dimaksud dengan

pertanyaan adalah…

A. Segala jenis pertanyaan yang diucapkan guru

B. Segala pertanyaan yang memerlukan respons lisan

C. Semua jenis pertanyaan yang muncul di dalam kelas

D. Perintah dan pernyataan yang memerlukan jawab/ respons

2. Alasan yang mendukung perlunya guru menguasai keterampilan

bertanya, kecuali…

A. Siswa malas berpikir

B. Guru terbiasa mendominasi kelas

C. Adanya anggapan bahwa tujuan bertanya hanya untuk menguji

pemahaman siswa

D. Pendekatan belajar aktif menuntut siswa untuk terlibat secara

mental intelektual

3. Setiap pengajuan pertanyaan, Bu Tuti selalu meminta siswa yang duduk

di deretan tengan untuk menjawabnya sehingga siswa duduk di deretan

depan dan belakang hampir tidak pernah mendapat giliran untuk

menjawab. Komponen keterampilan bertanya mana yang belum dikuasi

Bu Tuti sehingga kejadian tersebut selalu terjadi?

A. Memindahkan giliran

B. Meningkatkan terjadinya interaksi
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C. Penyebaran

D. Pemberian tuntunan

4. Sebelum mengajukan pertanyaan, Bu Reni terlebih dahulu menyajikan

data tentang keadaan geografis Indonesia. Dalam hal ini dapat

dikatakan Bu Reni sedang menerapkan keterampilan…

A. Memberikan tuntunan

B. Memberikan waktu untuk berpikir

C. Mengadakan pemusatan

D. Memberi acuan

5. Mana pernyataan yang tergolong pernyataan yang jelas dan singkat?

A. Jelaskan perkembangan bahasa Indonesia!

B. Berikan contoh diagram pertambahan!

C. Mengapa jarum ditarik oleh magnet!

D. Bagaimana prosedur hukum laut!

6. Mana pertanyaan yang tergolong pertanyaan yang menuntut proses

berpikir tingkat tinggi?

A. Faktor-faktor mana saja yang berpengaruh pada gagalnya program

transmigrasi di daerah A?

B. Siapakah yang menemukan pesawat telepon?

C. Berikan sebuah contoh kalimat pasif!

D. Kapan pesawat telepon yang pemakaiannya makin meningkat

ditemukan orang?

7. Dalam menerapkan keterampilan bertanya, guru hendaknya

menghindari kebiasaan-kebiasaan, kecuali…

A. Mengulangi pertanyaan sendiri
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B. Mengulangi jawaban siswa

C. Mengajukan pertanyaan yang mengandung jawaban serentak

D. Mengajukan pertanyaan keseluruh kelas

8. Contoh pertanyaan yang bertujuan untuk meminta kesepakatan

pAndangan siswa ialah…

A. Coba ulangi kembali jawaban Anda!

B. Bagaimana pendapat yang lain tentang jawaban Tono itu?

C. Apa hubungan antara jawaban Anda dengan polusi?

D. Dapatkah Anda memberi alasan mengapa Anda berpendapat

seperti itu?

9. Jika siswa tidak dapat menjawab pertanyaan guru maka sebaiknya

guru…

A. Melupakan pertanyaan tersebut

B. Memberi tuntunan

C. Memberi acuan

D. Memberi waktu berpikir

10. Dalam kaitan dengan keterampilan bertanya, salah satu cara yang dapat

dilakukan guru untuk meningkatkan terjadinya interaksi adalah…

A. Membagi siswa menjadi kelompok kecil

B. Memberi pertanyaan kepada siswa tertentu

C. Meminta siswa lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan

oleh siswa

D. Mengajukan pertanyaan yang menurut siswa mengembangkan

proses berpikir
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Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif!

Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk

menghitung tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

Rumus:

                                Jumlah jawaban Anda yang benar

Tingkat penguasaan =                       x 100 %

       Jumlah soal

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90% - 100%= baik sekali

80% - 89% = baik

60% - 79% = cukup

<60% = kurang
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Modul-2

KETERAMPILAN DASAR
MENGAJAR 2

Oleh: Yustina

A. Pendahuluan

Modul 2 ini merupakan kelanjutan dari modul 1. Oleh karena itu,

kemampuan yang harus Anda kuasai setelah memperlajari modul ini sama

yaitu kemampuan menerapkan keterampilan dasar mengajar dalam

pembelajaran. Namun demikian, modul 2 ini lebih difokuskan pada

kelompok keterampilan dasar mengajar yang lebih kompleks, yaitu

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi

kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengejar kelompok kecil dan

perorangan. Dengan menguasai empat keterampilan dasar mengajar

tersebut, Anda akan mampu mengelola kegiatan pembelajaran yang lebih

memberi kesempatan kepada siswa untuk berprakarsa dan berpartisipasi

secara aktif.

Seperti yang telah disampaikan kemampuan yang seyogyanya Anda

kuasai setelah modul ini adalah mampu menerapkan keterampilan dasar

mengajar dalam pembelajaran, Anda diharapkan mampu menerapkan

keterampilan:

1. Membuka dan menutup pelajaran.

2. Membimbing diskusi kelompok dalam pembelajaran

3. Mengelola kelas, dan

4. Mengajar kelompok kecil dan perorangan

Sesuai dengan kemampuan yang seyogyanya Anda kuasai, materi

Modul 2 ini, dibagi menjadi 4 kegiatan belajar sebagai berikut:
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Kegiatan Belajar 1: Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran,

Kegiatan Belajar 2: Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok,

Kegiatan Belajar 3: Keterampilan Mengelola Kelas, dan

Kegiatan Belajar 4: Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan

Perorangan.

B. KETERAMPILAN MEMBUKA DAN MENUTUP

PELAJARAN

Keterampilan membuka dan menutup pelajaran merupakan

keterampilan dasar mengajar yang kelima yang akan kita pelajari pada

kegiatan belajar ini, Anda diharapkan mampu menerapkan keterampilan

membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran. Secara lebih

khusus, Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian membuka dan menutup pelajaran

2. Menjelaskan tujuan membuka dan menutup pelajaran

3. Memberikan contoh komponen-komponen dan menutup dan

membuka pelajaran.

4. Menerapkan keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam

kegiatan pembelajaran.

1. Pengertian dan Tujuan

Secara umum dapat dikatakan bahwa keterampilan membuka

pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam

memulai kegiatan pembelajaran, sedangkan keterampilan menutup

pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam

mengakhiri pelajaran.

Dari pengertian diatas mungkin ada anggapan bahwa kegiatan

membuka dan menutup pelajaran hanya terjadi diawal dan akhir pelajaran.

Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Kegiatan membuka dan



28

menutup pelajaran data terjadi beberapa kali selama kegiatan pembelajaran

berlangsung, yaitu pada awal dan akhir setiap panggal kegiatan.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan membuka

pelajaran merupakan kegiatan menyiapkan siswa untuk memasuki inti

kegiatan, sedangkan kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan untuk

memantapkan atau menindaklanjuti topik yang telah dibahas. Dengan

demikian, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan

pengolahan seperti mengisi daftar hadir, menyiapkan alat-alat perjalanan

atau memeriksa ketersediaan buku-buku perjalanan tidak termasuk dalam

kegiatan membuka dan menutup perjalanan.

Gambar 1. Kegiatan Membuka dan Menutup Pelajaran dalam Pembelajaran
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Tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan keterampilan membuka

pelajaran adalah:

• Menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran

• Membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti

pelajaran

• Memberikan gambaran yang jelas tentang batas-batas tugas yang harus

dikerjakan siswa

• Menyadarkan siswa akan hubungan antara pengalaman/bahan yang

sudah dimiliki/ diketahui dengan yang akan dipelajari

• Memberikan gambaran tentang pendekatan atau kegiatan yang akan

diterapkan dalam kegiatan belajar.

Tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan  menerapkan  keterampilan

menutup  pelajaran adalah:

• Memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan belajar yang telah

berlangsung, mengetahui keberhasilan siswa dan guru dalam kegiatan

pembelajaran yang telah dijalani.

• Memberikan tindak lanjut untuk mengembangkan kemampuan yang

baru saja dikuasai.

Melihat pentingnya tujuan-tujuan tersebut, kiranya dapat dipahami

betapa pentingnya keterampilan membuka dan menutup pelajaran bagi

seorang guru, kelalaian membuka dan menutup pelajaran akan menjurus

kepada tidak terarahnya kegiatan pembelajaran dan tidak tertatanya

kemampuan yang dimiliki siswa. Alasan lupa, kekurangan waktu, sering

menyebabkan guru langsung memulai kegiatan inti sehingga banyak siswa

yang belum siap berpatisipasi dalam pembelajaran. Demikian pula pada

akhir pelajaran, guru sering lupa menutup pelajaran sebelum meninggalkan

kelas sehingga murid ataupun guru tidak tahu keberhasilan kegiatan

pembelajaran yang baru saja dijalani.
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2. Komponen Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran

a) Membuka pelajaran

1) Menarik perhatian siswa

• Menvariasikan gaya mengajar guru

• Menggunakan alat-alat bantu mengajar yang dapat menarik

perhatian siswa

• Penggunaan pola interaksi yang bervariasi

2) Menimbulkan motivasi

• Sikap hangat dan antusias

• Menimbulkan rasa ingin tahu

• Mengemukakan ide yang bertentangan

• Memperhatikan minat siswa

3) Memberi acuan

• Mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas

• Menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan

• Mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas

• Mengajukan pertanyaan-pertanyaan

3) Membuat kaitan

Dalam hal ini guru berusaha mengaitkan materi baru dengan

pengetahuan, pengalaman, minat, serta kebutuhan siswa.

b) Menutup pelajaran

a. Meninjau kalimat (review)

1) Merangkum inti pelajaran

2) Membuat ringkasan

b. Menilai (mengevaluasi), yang dapat dilakukan dengan:

1) Mengadakan tanya jawab secara lisan

2) Mendemonstrasikan keterampilan

3) Mengaplikasikan ide baru
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4) Menyatakan pendapat tentang masalah yang dibahas

5) Memberikan soal-soal tertulis

c. Memberi tindak lanjut yang dapat dilakukan dengan memberi PR

individual atau tugas kelompok.

3. Prinsip-prinsip Penggunaan

• Bermakna

• Berurutan dan berkesinambungan

L A T I H A N 1

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas

kerjakanlah latihan berikut!

1) Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan membuka

dan menutup pelajaran!

2) Berikut ini contoh komponen-komponen membuka dan menutup

pelajaran berikut ini.

a. Menarik perhatian

b. Menimbulkan/ meningkatkan motivasi

c. Memberi acuan

d. Membuat kaitan

e. Meninjau kembali (mereview)

f. Menilai

C. KETERAMPILAN MEMBIMBING DISKUSI KELOMPOK

KECIL

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan

keterampilan dasar mengajar yang diperlukan untuk lebih meningkatkan

terlibatan siswa dalam pembelajaran. Meningkatkan keterlibatan siswa

dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat dituntut dalam setiap
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pembelajaran, guru dituntut untuk menguasai keterampilan membimbing

diskusi kelompok kecil.

Anda diharapkan mampu menerapkan keterampilan membimbing

diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran. Secara lebih khusus, Anda

diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pentingnya keterampilan membimbing diskusi kelompok

kecil bagi seorang guru.

2. Menjelaskan pengertian diskusi kelompok kecil

3. Memberikan contoh komponen-komponen keterampilan membimbing

diskusi kelompok kecil

4. Menerapkan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dalam

kegiatan pembelajaran.

1. Pengertian

Syarat agar dapat disebut diskusi kelompok kecil adalah sebagai

berikut.

• Melibatkan kelompok, yang anggotanya berkisaran antara 3-9 orang

• Berlangsung dalam situasi tatap muka dengan informasi, artinya semua

anggota kelompok berkesempatan saling melihat, mendengar, serta

berkomunikasi secara bebas dan langsung

• Mempunyai tujuan yang mengikat anggota kelompok sehingga terjadi

kerja sama untuk mencapainya.

• Berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju kepada

terciptanya tujuan kelompok.

1. Komponen Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok

Kecil

Agar guru dapat membimbing diskusi kelompok secara efektif, ada

komponen keterampilan yang perlu dikuasai guru. Keenam komponen
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tersebut adalah sebagai berikut.

• Memusatkan perhatian

• Memperjelas masalah dan uraian pendapat.

• -Menganalisis pandangan.

• Meningkatkan turunan

• Menyebarkan kesempatan berpartisipasi

• Menutup diskusi.

a. Membuat rangkuman

b. Mengemukakan tindak lanjut

c. Menilai proses dan hasil diskusi

Keenam komponen tersebut diurutkan sesuai dengan kemunculannya

dalam proses diskusi. Namun, perlu dicatat bahwa setiap komponen

keterampilan diperlukan pada setiap saat selama diskusi berlangsung.

3.  Prinsip penggunaan

Agar keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dapat

diterapkan secara efektif, Anda harus memperhatikan prinsip penggunaan

diskusi, baik sebelum maupun sesudah berlangsungnya diskusi, prinsip-

prinsip penggunaan tersebut adalah sebagai berikut.

• Diskusi dapat dilaksanakan dalam semua perjalanan bidang studi

dijenjang kelas yang siswanya mampu mengungkapkan pikiran dan

perasaan secara lisan.

• Topik atau masalah yang didiskusikan haruslah topik/ masalah yang

memerlukan informasi/ pendapat dari banyak orang untuk

membahasnya atau memecahkannya. Misal:

a. Dampak polusi bagi kehidupan manusia

b. Cara-cara melestarikan lingkungan
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Contoh topik diskusi yang kurang tepat.

a. Jumlah penduduk Indonesia

b. Jenis-jenis magnet

Disamping itu, topik diskusi haruslah sesuai denga tujuan yang ingin

dicapai, karakteristik siswa, serta bermanfaat dan bermakna bagi

peningkatan kemampuan berpikir dan cara pemecahan masalah.

• Diskusi kelompok di sekolah dasar masih memerlukan bantuan guru

untuk membimbingnya. Oleh karena itu, guru hendaknya daoat

memodelkan fungsi pimpinan diskusi kelompok sehingga secara

berangsur-angsur siswa dapat memimpin diskusi.

• Diskusi harus berlangsung dalam iklim terbuka yang penuh

persahabatan sehingga memungkinkan terjadinya sikap saling

menghargai.

• Sebelum diskusi, guru hendaknya membuat perencanaan dan persiapan

yang mencakup hal-hal berikut.

a. Pemilihan topik diskusi

b. Perencanaan dan penyiapan informasi pendahuluan yang

memungkinkan siswa mempunyai latar belakang yang sama

terhadapt topik diskusi. Informasi ini dapat berupa artikel film,

hasil observasi atau hasil wawancara.

c. Penyiapan diri sebagai pemimpin diskusi, yaitu siap sebagai

sumber informasi, motivator ataupun pelaksana fungsi lain

d. Penetapan kelompok beserta anggota-anggotanya

e. Pengaturan tempat duduk beserta tempat diskusi kelompok.

• Diskusi kelompok mempunyai kelemahan-kelemahan yang dapat

menggagalkan atau tidak tercapai tujuan diskusi. Kelemahan tersebut,

antara lain:

a. Memerlukan waktu yang cukup banyak.

b. Dapat memboroskan waktu jika terjadi hal-hal negatif
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c. Anggota yang kurang agresif bisa frustasi karena didominasi siswa

tertentu.

• Guru hendaknya menghindari hal-hal berikut.

a. Menyelenggarakan diskusi dengan topik yang sesuai. Hal ini akan

menimbulkan kebosanan dan frustasi.

b. Mendominasi diskusi dengan berbagai informasi

c. Membiarkan terjadinya monopoli dan penyimpangan

d. Tergesa-gesa meminta respon siswa

e. Membicarakan siswa yang enggan berpartisipasi untuk tetap pasif

f. Tidak memperjelas uraian

L A T I H A N 2

Untuk memperdalam pemaham Anda mengenai materi di atas,

kerjakanlah latihan berikut!

1) Berikan minimal 3 alasan, mengapa guru perlu menguasai

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Beri

penjelasan singkat setiap alasan!

2) a. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi bagi terjadinya diskusi

kelompok

b. Coba ingat kembali diskusi yang pernah Anda lakukan!

Seberapa jauh    syarat tersebut dipenuhi oleh diskusi yang

Anda ikuti?

D.  KETERAMPILAN MENGELOLA KELAS

Dalam pembelajaran, tugas guru tidak hanya melakukan kegiatan

instruksional, tetapi juga kegiatan pengelolaan yang perpengaruh terhadapat

keberhasilan kegiatan instruksional. Hal ini berarti bahwa kegiatan

instruksional akan berhasil optimal apabila guru dapat mengelola kelas
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dengan baik. Oleh karena itu, guru dituntut untuk menguasai keterampilan

mengelola kelas.

Anda diharapkan mampu menerapkan keterampilan mengelola kelas

dalam pembelajaran. Secara lebih khusus, Anda diharapkan mampu:

1. Membedakan pengelolaan kelas dari pembelajaran

2. Memberikan contoh komponen-komponen keterampilan mengelola

kelas

3. Mengelola kelas dengan efektif.

1. Pengertian

Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan menciptakan dan

memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan guru untuk

mengembalikan kondisi belajar yang teganggu kearah kondisi belajar yang

optimal.

2.  Kompnen-komponen Keterampilan Mengelola Kelas

Komponen keterampilan mengelola kelas dapat dikelompokan

menjadi 2 bagian, yaitu keterampilan yang bersifat preventif dan

keterampilan bersifat represif.

a)  Keterampilan yang bersifat preventif

Sesuai dengan sifatnya, keterampilan ini mencakup kemampuan guru

untuk mencegah terjadinya gangguan sehingga kondisi belajar yang optimal

dapat diciptakan dan dipelihara. Untuk mewujudkan kemampuan ini, guru

harus mampu mengambil prakarsa dalam mengendalikan kegiatan

pembelajaran sehingga gangguan-gangguan yang dapat menurunkan atau

merusak kondisi belajar tidak sempat muncul. Usaha untuk mencegah

munculnya gangguan-gangguan tersebut antara lain sebagai berikut

1) Menujukan sikap tanggap
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• Memandang secara seksama

• Gerakan mendekati

• Memberi pertanyaan

• Memberikan reaksi terhadapt gangguan dan ketidakacuhan siswa

2) Membagi perhatian

• Secara verbal

• Secara visual

3) Memusatkan perhatian kelompok

• Menyiagakan siswa

• Menuntut tanggung jawab siswa

4) Memberikan petunjuk yang jelas

5) Menegur

6) Memberi penguatan

b) Keterangan yang bersifat represif

Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru untuk mengatasi

gangguan yang muncul secara berkelanjutan sehingga kondisi kelas yang

terganggu dapat dikembalikan menjadi kondisi yang optimal. Ada 3

pendekatan yang dapat diterapkan oleh guru dalam mengatasi gangguan

berkelanjutan, yaitu:

1) Memodifikasi tingkah laku

a) Meningkatkan tingkah laku yang diinginkan dengan cara memberi

penguatan pada tinggkah laku siswa yang merupakan bagian dari

tingkah laku yang diinginkan.

b) Mengajarkan tingkah laku baru jika aspek tingkah laku yang

diinginkan tidak muncul, dengan cara memberi tuntunan (shaping)

atau member contoh (modeling).
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c) Mengurangi/ menghilangkan tingkah laku yang tidak diinginkan, yang

dapat dilakukan dengan cara-cara berikut.

• Penghapusan penguatan (extinction)

• Memberi hukuman

• Membatalkan kesempatan (time out)

• Pengurangan hak (response cost)

2) Pengelolaan kelompok

3) Menemukan serta mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah

E. KETERAMPILAN MENGAJAR KELOMPOK KECIL DAN

PERORANGAN

Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan

keterampilan dasar mengajar yang paling kompleks dan menuntut

penguasaan keterampilan dasar mengajar sebelumnya. Ini berarti bahwa

untuk dapat mengusai ketermpilan mengajar kelompok kecil dan

perorangan, Anda dituntut untuk menguasai keterampilan bertanya,

memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan

menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, serta mengelola

kelas. Oleh karena itu, sebelum Anda mempelajari keterampilan mengajar

kelompok kecil perorangan, yakinkan bahwa Anda sudah menguasai

ketujuh keterampilan dasar mengajar sebelumnya.

Anda diharapkan mampu menerapkan keterampilan mengajar

kelompok kecil dan perorangan dalam pembelajaran. Secara lebih khusus,

Anda diharapkan mampu

1. Menjelaskan pengertian mengajar kelompok kecil dan perorangan

2. Menjelaskan komponen-komponen keterampilan mengajar kelompok

kecil dan perorangan

3. Menerapkan keterampilan mengajar kecil dan perorangan dalam

pembelajaran.
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1.  Pengertian

Format kelompok kecil dan perorangan yang dibahas dalam modul

ini sehingga sebagai variasi dari kegiatan klasikal yang sudah merupakan

tradisi kehidupan sekolah di Indonesia. Ini berarti bahwa mengajar

kelompok kecil dan perorangan terjadi dalam konteks klasikal. Dalam

konteks ini, siswa tidak terus menerus belajar dalam kelompok kecil atau

secara perorangan. Dengan demikian, para siswa akan mengalami kegiatan

belajar secara klasikal, kelompok kecil, dan perorangan sesuai dengan

hakikat topik yang sedang dipelajari dan tujuan yang ingin dicapai.

Pengerjaan kelompok kecil dan perorangan ditAndai oleh ciri-ciri

berikut.

a) Terjadi hubungan (interaksi) yang akrab dan sehat antara guru dan

siswa serta siswa dengan siswa, seperti yang tampak pada Gambar 2

berikut ini

Gambar 2. Diagram pola Interaksi Multiarah

b) Siswa belajar sesuai dengan kecepatan, cara, kemampuan, dan

minatnya sendiri.
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c) Siswa mendapatkan bantuan dari guru sesuai dengan kubutuhannya.

d) Siswa dilibatkan dalam penentuan cara-cara belajar yang akan

ditempuh, materi dan alat yang akan digunakan, dan bahkan tujuan

yang ingin dicapai.

Dilihat dari ciri-ciri tersebut,kiranya dapat dipahami bahwa tidak setiap

pengaturan kelompok kecil dan perorangan dapat disebut sebagai berjalan

dalam kelompok kecil dan perorangan. Misalnya, dalam satu kelas, setiap

siswa mengerjakan latihan yang sama secara sendiri-sendiri dan guru hanya

duduk di depan kelas. Kegiatan seperti itu tidak dapat disebut balajar

perorangan. Dilihat dari sisi guru, pengajaran kelompok kecil dan

perorangan menurut guru berperan sebagai:

• Organisatir kegiatan pembelajaran,

• Sumber informasi bagi siswa

• Pendorong bagi siswa untuk belajar (motivator)

• Penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa,

• Orang yang mendiagnosis kesulitan siswa dan memberi bantuan yang

sesuai dengan kebutuhannya.

• Peserta kegiatan yang mempunyai kepentingan dan kewajiban yang

sama dengan peserta lainnya.

2.  Variasi Pengorganisasian

Penerapan belajar dalam kelompok kecil dan perorangan, di samping

menurut perumahan peran guru, juga menuntut adanya perubahan dalam

pengelolaan. Kebiasaan guru yang hanya mengelola kelas besar harus

diimbangi dengan kebiasaan lain, yaitu memberi kesempatan pada siswa

untuk belajar dalam kelompok kecil dan perorangan.

Pengaturan kesempatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, dan

perorangan dapat dibuat dengan berbagai variasi yang disesuaikan dengan
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hakikat topik yang dibahas, tujuan yang ingin dicapai, kebutuhan siswa

sendiri, serta ketersediaan waktu dan fasilitas. Berikut ini diberikan beberapa

contoh pengorganisasian pembelajaran kelompok kecil dan perorangan

dalam kontesks pembelajaran klasikal.

• Model A

Kegiatan dimulai secara klasikal, misalnya saja guru memberikan

informasi tentang konsep-konsep kunci dari topik yang di bahas atau

menjelaskan prosedur kerja suatu alat. Setelah kegiatan klasikal, para siswa

diminta untuk bekerja dalam kelompok kecil, misalnya melalukan satu

percobaan, mengadakan diskusi lebih lanjut tentang topik yang disajikan

dalam kegiatan klasikal atau menciptakan satu model. Kegiatan diakhiri

dengan pertemuan klasikal yang memberikan kesempatan pada siswa untuk

melaporkan hasil kerja atau diskusi kelompok atau memberikan komentar

terhadap hasil kegiatan kelompok.

Gambar 3. Diagram Variasi Pengorganisasian A
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• Model B

Gambar 5. Diagram Variasi Pengorganisasian C

Model C agak berbeda dari kedua model sebelumnya. Pada Model

C tidak ada pertemuan klasikal pada akhir kegiatan. Setelah bekerja di

dalam kelompok kecil sesuai dengan kontrak antara kelompok dengan

guru, hasil pekerjaan kelompok dikumpulkan dan diserahkan kepada guru.

Gambar 4. Diagram Variasi Pengorganisasian B

Model B hampir sama dengan model A. Bedanya, pada Model B

setelah kegiatan klasikal, para siswa diberi 2 alternatif, yaitu mereka boleh

bekerja dalam kelompok kecil atau bekerja sendiri.

• Model C
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• Model D

Gambar 6. Diagram Variasi Pengorganisasian D

Model D merupakan variasi yang agak unik. Kelas dimulai dengan

klasikal, kemudian siswa diminta bekerja secara perorangan sesuai dengan

kontrak yang dibuat. Setelah waktu untuk bekerja secara perorangan

berakhir, siswa membentuk kelompok-kelompok kecil sesuai dengan

bersamaan tugas yang digarap. Hasil pekerjaan kelompok kecil diserahkan

kepada guru.

Di samping itu keempat model tersebut, masih banyak lagi variasi

yang dapat dibuat oleh guru. Guru dapat memulai kegiatan pembelajaran

dengan kegiatan kelompok kecil atau perorangan dan diakhiri dengan

klasikal atau kelompok besar. Yang penting guru harus mengingat bahwa

variasi yang dibuat akan membawa pengaruh kepada pengelolaan kegiatan

pembelajaran secara keseluruhan.
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3. Komponen Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan

Perorangan

a) Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi

• Menunjukan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa,

baik dalam kelompok kecil maupun perorangan

• Mendengarkan secara simpatik gagasan yang di kemukakan oleh

siswa.

• Memberikan respons positif terhadap buah pikiran/perasaan yang

dikemukakan siswa

• Membangun hubungan saling mempercayai yang dapat diciptakan

oleh guru dengan berbagai cara, baik verba maupun nonverbal

• Menunjukan kesiapan untuk membantu siswa tanpa kecendrungan

untuk mendominasi atau mengambil alih tugas siswa

• Menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian dan

keterbukaan

• Berusaha mengendalikan situasi hingga siswa merasa aman, penuh

pemahaman, merasa dibantu serta merasa menemukan alternatif

pemecahan masalah yang dihadapi.

b) Keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran

• Memberi orientasi umum tentang tujuan dan tugas atau masalah

yang akan dipecahkan

• Menvariasikan kegiatan yang mencakup penetapan/penyediaan

ruangan kerja, peralatan, cara kerja, aturan-aturan yang perlu

dilakukan, serta alokasi waktu untuk kegiatan tersebut.

• Membentuk kelompok yang tepat dalam jumlah dan tingkat

kemampuan

• Mengkoordinasikan kegiatan dengan cara melihat kemajuan

belajar yang dicapai
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• Membagi-bagi perhatian pada berbagai tugas dan kebutuhan

siswa hingga guru siap membantu siapa saja yang memerlukan

• Mengakhiri kegiatan dengan suatu kulminasi yang dapat berupa

laporan hasil dicapai siswa

b) Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar

c) Keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan pemberajaran.

L A T I H A N 2

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas

kerjakan latihan berikut!

1) Berikanlah alasan mengapa pengajaran kelompok kecil dan

perorangan perlu diterapkan oleh guru?

2) Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk terwujudnya

pengajaran kelompok kecil dan perorangan?

3) Jika Anda hendak membahas satu topik baru, kemudian Anda

menginginkan agar siswa dapat membahas satu topik tersebut

sesuai dengan minatnya, variasi pengorganisasian mana yang akan

Anda tempuh? Beri alasan!

RANGKUMAN

Keterampilan membuka pelajaran adalah usaha-usaha yang dilakukan

guru dalam memulai pelajaran, sedangkan keterampilan menutup pelajaran

adalah usaha guru untuk mengakhiri pelajaran. Membuka dan menutup

pelajaran dapat terjadi pada awal dan akhir setiap kegiatan.

Tujuan membuka pelajaran adalah mempersiapkan siswa-siswa untuk

mengikuti pelajaran, sedangkan menutup pelajaran bertujuan untuk

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam kegiatan pembelajaran, di

samping untuk memantapkan penguasaan siswa akan inti pelajaran.
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Komponen keterampilan membuka pelajaran adalah sebagai berikut:

a. Menarik perhatian siswa

1) Menvariasikan gaya mengajar guru

2) Menggunakan alat-alat bantu mengajar yang dapat menarik

perhatian siswa

3) Penggunaan pola interaksi yang bervariasi

b. Menimbulkan motivasi

1) Sikap hangat dan antusias

2) Menimbulkan rasa ingin tahu

3) Mengemukakan ide yang bertentangan

4) Memperhatikan minat siswa

c. Memberi acuan

1) Mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas

2) Menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan

3) Mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas

4) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan

d. Meninjau kembali (review)

• Merangkum inti pelajaran

• Membuat ringkasan

e. Menilai (mengevaluasi)

f. Memberi tindak lanjut

Penerapan keterampilan membuka dan menutup pelajaran haruslah

mengikuti prinsip kebermaknaan serta berurutan dan

berkesinambungan.

Guru perlu menguasai keterapan diskusi kelompok kecil karena:

1. Musyawarah (diskusi) sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia

2. Tiap warga Negara Indonesia diharapkan memiliki keterampilan

berdiskusi
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3. Keterampilan berdiskusi/ memimpin diskusi tidak dibawa sejak lahir

4. Diskusi punya peran khusus dalam pencapaian tujuan pendidikan yang

bersifat pembentukan sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan.

Diskusi kelompok kecil dapat terjadi jika syarat-syarat berikut dapat

dipenuhi anatara lain:

1. Jumlah anggota kelompok 3-9 orang

2. Terjadinya tatap muka informal

3. Ada tujuan yang ingin dicapai

4. Berlangsung secara sistematis

Komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil terdiri dari:

1. Memusatkan perhatian

2. Memperjelas masalah/uraian siswa

3. Menganalisis pandangan siswa

4. Meningkatkan uraian siswa

5. Menyebabkan kesempatan berpartisipasi

6. Menutup diskusi

Agar dapat menerapkan keterampilan membimbing diskusi kelompok

kecil sacara efektif, guru harus memperhatikan sejumlah hal, antara lain:

1. Kesesuaian diskusi dengan topik bidang studi yang dibahas

2. Kekuatan dan kelemahan diskusi dalam kegiatan pembalajaran

3. Perencanaan dan persiapan yang matang

4. Iklim diskusi yang terbuka dan bersahabat

5. Pemilihan topik diskusi yang tepat

Pengelolaan kelas pada dasarnya adalah pengaturan orang dan barang

yang memungkinkan terciptanya dan terpeliharanya kondisi belajar yang

optimal. Kondisi belajar yang optimal sangat menentukan berhasilnya
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kegiatan pembelajaran.

Kegiatan pembelajaran dapat dibedakan 2 masalah, yaitu masalah

intruksional dan masalah pengelolaan. Guru harus dapat membedakan

kedua masalah tersebut agar dapat menanganinya secara tepat. Masalah

intruksional harus diselesaikan secara intruksional, sedangkan masalah

pengelolaan harus diselesaikan secara pengelolaan.
Komponen keterampilan mengelola kelas terdiri dari keterampilan yang

bersifat preventif dan keterampilan bersifatrepresif. Keterampilan yang
bersifat preventif berkaitan dengan usaha mencegah terjadinya gangguan,
yang dapat ditujukan dengan:

1. Menunjukan sikap tanggap

2. Membagi perhatian

3. Memusatkan perhatian kelompok

4. Memberikan petunjuk yang jelas

5. Menegur

6. Memberi penguatan

Keterampilan yang bersifat represif, berkaitan dengan usaha mengatasi

gangguan yang muncul, yang dapat dilakukan melalui 3 pendekatan berikut.

1. Memodifikasi tingkah laku

• Meningkatkan tingkah laku yang diinginkan

• Mengerjakan tingkah laku baru

• Mengurangi/ mengilangkan tingkah laku yang tidak diinginkan

2. Pengelolaan kelompok

3. Menemukan serta mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah

pada dasarnya, siswa mempunyai karakteristik yang sangat berbeda

satu dengan yang lainnya. Untuk melayani perbedaan ini, diperlukan

variasi pengorganisasian kegiatan klasikal, kelompok kecil, dan

perorangan.

Pengerjaan kelompok kecil dan perorangan hanya mungkin terwujud

jika terpenuhi syarat-syarat berikut
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1. Adanya hubungan yang sehat dan akrab antara guru – siswa dan antar

siswa

2. Siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minat sendiri.

3. Siswa mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya

4. Siswa dilibatkan dalam perencanaan bekerja

5. Guru dapat memainkan berbagai peran.

Pengorganisasian kegiatan klasikal, kelompok kecil, dan perorangan

dapat dibuat dengan berbagai variasi sesuai dengan topik/tujuan,

kemampuan siswa, serta waktu dan fasilitas yang ada.

Agar dapat mengelola kegiatan kelompok kecil dan perorangan, guru

harus menguasai 4 kelompok komponen keterampilan sebagai berikut.

1. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi

2. Keterampilan mengorganisasikan

3. Keterampilan membimbing dan memudahkan kegiatan pembelajaran

Agar pengajaran kelompok kecil dan perorangan dapat berlangsung

secara efktif, guru harus memperhatikan berbagai hal berikut ini.

1. Tidak semua topik dapat disajikan dalam format kelompok kecil dan

perorangan

2. Lakukan pengerjaan kelompok kecil dan perorangan secara bertahap

3. Pengorganisasian siswa, sumber/materi, ruangan, dan waktu harus

dilakukan secara cermat

4. Kegiatan harus diakhiri dengan kulminasi

5. Yang memungkinkan siswa saling belajar

6. Guru harus mengenal siswa secara pribadi.

TEST FORMATIF

Pilih salah satu lalu jawablah yang paling tepat!

1. Dalam kegiatan dengan pendidikan di sekolah, perbedaan individual

siswa yang sangat perlu diperhatikan, kecuali…
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A. Kemampuan akademik

B. Lingkungan pergaulan

C. Minat belajar

D. Gaya belajar

2. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan memungkinkan siswa

mendapat kesempatan, kecuali…

A. Belajar dengan kecepatan sendiri

B. Bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan

C. Menerima bimbingan sesuai dengan kebutuhan

D. Belajar tanpa pengawasan dari guru

3. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan mempersyaratkan

terjadinya kondisi, kecuali…

A. Hubungan sehat dan akrab antara guru – siswa dan siswa – siswa

B. Siswa telihat dalam perancangan pelajaran

C. Guru memantau kegiatan sesuai dengan kebutuhan

D. Guru memberi bantuan sesuai dengan kebutuhan

4. Variasi pengorganisasian klasikal, kelompok kecil, dan perorangan

dapat dibuat berdasarkan…

A. Jumlah siswa dalam kelas

B. Hakikat topik dan tujuan yang ingin dicapai

C. Hubungan guru – siswa dan siswa- siswa

D. Kemampuan guru mengelola kegiatan

5. Kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa dapat ditunjukan

dengan cara…

A. Mendatangi siswa yang sedang kebingungan
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B. Mengumumkan bahwa guru siap membatu

C. Memantau siswa yang sedang bekerja

D. Memberikan isyarat untuk berhenti bekerja

6. Setelah membagi siswa ke dalam kelompok, bu Nani menyuruh siswa

langsung bekerja, sedangkan Bu Nani melanjutkan membaca sebuah

artikel. Waktu sudah berlalu hamper 10 menit, tetapi banyak kelompok

yang belum bekerja karena masih bingung, sedang Bu Nani masih asik

membaca. Akhirnya Bu Nani dikejutkan oleh suara-suara ribut dari

berbagai kelompok. Agar kejadian tersebut tidak terulang, apa yang

semestinya dilakukan oleh Bu Nani ketika kelompok mulai bekerja?

A. Melakukan supervisi proses awal

B. Mengemukakan lama waktu bekerja

C. Meminta siswa bekerja dengan baik

D. Membagi lembaran kerja

7. Memberikan orientasi umum sebelum siswa mulai bekerja dalam

kelompok termasuk dalam keterampilan..

A. Melakukan pendekatan secara pribadi

B. Mengorganisasikan

C. Membimbing dan memudahkan bekerja

D. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengajaran

8. Berbagi cara dapat dilakukan untuk mengadakan supervisi proses

lanjut, antara lain..

A. Mengajak siswa, menetapkan tujuan belajar

B. Menunjukan perhatian pada berbagai tugas siswa

C. Meminta siswa untuk menyiapkan laporan

D. Melibatkan diri sebagai peserta kegiatan
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9. Supervisi pemaduan bertujuan untuk..

A. Membantu siswa menilai tujuannya

B. Mendorong siswa untuk mulai bekerja

C. Menyiapkan siswa untuk mengikuti kegiatan akhir

D. Memacu siswa untuk menyelesaikan pekerjaannya

10. Agar pengerjaan kelompok kecil dan perorangan dapat berlangsung

secara efektif, guru harus memperhatikan, kecuali…

A. Tidak semua topik dapat digarap dalam kelompok kecil atau

perorangan

B. Guru harus mengenal siswa secara pribadi

C. Pengorganisasian harus dilakukan dengan cermat sebelum

kegiatan berlangsung

D. Setiap siswa harus mendapat kesempatan belajar secara

perorangan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif!. Yang

terdapat dibagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar.

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk menghitung tingkat penguasaan

Anda terhadap materi pengerjaan.

Rumus:

                                Jumlah jawaban Anda yang benar

Tingkat penguasaan =                       x 100 %

      Jumlah soal

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90% - 100%= baik sekali

80% - 89% = baik

60% - 79% = cukup

<60% = kurang
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Modul-3

MODEL PEMBELAJARAN
KOOPERATIF

Oleh: Yustina

A. Pendahuluan

Setelah Anda memahami modul 2 tentang teori belajar dan keunggulan

metoda pembelajaran yang cocok dengan materi sains, maka pada modul

ini kita akan membahas modul pembelajaran kooperatif.

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran sains Anda sebagai guru

dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar siswa mempunyai

pengalaman langsung dan dapat mencari tahu serta berbuat sesuatu serta

dapat menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk itu sebagai

guru perlu menyusun strategi dalam pembelajaran dengan cara melihat

dulu topik yang akan diajarkan. Kemudian media apa yang akan dipakai

dan metode apa yang diperlukan setelah itu kita lihat model pembelajaran

apa yang cocok dipakai untuk menyajikan materi tersebut dikelas.

Dalam mata kuliah yang lain ada telah membahas tentang metode

dan media pembelajaran, maka dalam modul ini kita akan membahas tentang

model pembelajaran kooperatif. Setelah mempelajari modul ini diharapkan

Anda mampu:

1. Menjelaskan pengertian model pembelajaran kooperatif

2. Menjelaskan ciri pembelajaran kooperatif

3. Menjelaskan komponen dasar kooperatif

4. Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran kooperatif

5. Menjelaskan macam/ tipe pembelajaran kooperatif

6. Merancang skenario pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan
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memilih materi pokok SAINS Biologi yang cocok dengan model

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan memilih media yang sesuai

serta memilih metode apa yang dipakai untuk satu kali pertemuan

7. Menjelaskan macam tipe kooperatif

B. MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF

Istilah pembelajaran kooperatif berasal dari istilah cooperative

learning. Cooperative diartikan kerja sama dan learning pengetahuan

atau pelajaran (Hasan, S. & Echols J.M.,1987) karena berhubungan

dengan proses pembelajaran, maka istilah cooperative learning diartikan

pembelajaran kooperatif. Waston yang dikutip tanjung (1998)

mendefinisikan bahwa pembelajaran kooperatif diartikan sebagai lingkungan

belajar dimana siswa bekerja sama dalam suatu kelompok kecil yang

memiliki kemampuan akademik yang berbeda untuk menyekesaikan tugas-

tugas akademik. Di dalam kelas kooperatif, siswa belajar bersama dalam

kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari siswa yang berkemampuan

akademik tinggi, sedang dan rendah serta jenis kelamin yang berbeda

(Suryanti, 1998).

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif

merupakan salah satu model pembelajaran dengan mengelompokan siswa

kedalam beberapa kelompok kecil (4-5 orang) yang bersifat heterogen

(dalam hal kemampuan akademik, jenis kelamin, suku dan budayaan) untuk

menyelesaikan tugas-tugas akademik. Pengelompokan siswa kedalam

beberapa kelompok kecil mulai empat hingga lima orang siswa dan bersifat

heterogen terutama dalam hal kemampuan akademik. Bila memungkinkan

heterogenitas anggota kelompok ditinjau dari jenis kelamin, suka dan

sebagainya.
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C. CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KOOPERATIF

Menurut Arends (1997), ciri-ciri pembelajaran kooperatif adalah

sebagi berikut:

1. Para siswa bekerja secara kooperatif dalam kelompok untuk

mendapatkan materi ajar

2. Kelompok terdiri dari siswa pandai, sedang dan lemah

3. Bila mungkin kelompok terdiri dari bermacam-macam suku,

kebudayaan dan jenis kelamin

4. Sistem penghargaan lebih menekankan kelompok dari pada individu

Tujuan diberikan kelompok kooperatif adalah untuk memberikan

kesempatan kepada siswa secara aktif dalam proses berpikir dan kegiatan

belajar. Berkaitan dengan tujuan pembentukan kelompok kooperatif, Slavin

(1993) dalam Syafei dan Yustina (2010) mengemukakan bahwa ciri-ciri

pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut:

1. Setiap anggota memiliki peran

2. Terjadi hubungan interaksi langsung diantara para siswa

3. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya sendiri

dan juga teman-teman kelompoknya

4. Peran guru membantu para siswa untuk mengembangkan keterampilan-

keterampilan interpersonal kelompok

5. Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan.

D. KONSEP UTAMANYA PEMBENTUKAN KELOMPOK

Belajar kooperatif lebih dari sekedar kelompok. Belajar kooperatif

memupuk pembentukan kelompok kerja dengan lingkungan positif,

meniadakan persaingan individual dan solusi dilingkungan akademik

(Colleted an Chiapetta, 1994). Dalam hal ini konsep utama yang menjadi

karakteristik pembelajaran kooperatif ( Slavin, 1995) adalah sebagai

berikut:
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 1.  Penghargaan kelompok

Pembelajaran kooperatif menggunakan tujuan-tujuan kelompok untuk

memperoleh penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok diperoleh

jika kelompok mencapai skor diatas kriteria yang ditentukan.

2. Pertanggung jawaban individual

Keberhasilan kelompok tergantung dari pembelajaran setiap anggota

kelompok. Pertanggung jawaban individual menitik beratkan pada aktivitas

anggota kelompok yang saling mendukung, saling membantu dan saling

peduli.

3. Kesempatan yang sama untuk berhasil

Pembelajaran kooperatif menggunakan metode penskoran untuk

menentukan nilai perkembangan individual. Nilai perkembangan ini

berdasarkan pada peningkatan skor tes yang diperoleh siswa dari tes

terdahulu. Dengan menggunakan metode scoring ini setiap siswa baik yang

berprestasi rendah, sedang dan tinggi sama-sama memperoleh kesempatan

untuk berhasil dan membuat sesuatu yang terbaik untuk kelompok.

E. KOMPONEN DASAR PEMBELAJARAN KOOPERATIF

Johnson and Johnson (1994), mendiskripsikan bahwa komponen

dasar pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut:

1.  Saling ketergantungan

Saling ketergantungan positif menyebabkan anggota kelompok

menyingsingkan lengan baju berkerja bersama-sama untuk mencapai

sesuatu diluar keberhasilan individual keberhasilan kelompok dan setiap

anggota kelompok bertanggung jawab memberi konstribusi bagi usaha

dan keberhasilan kelompok.
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2.  Pemberian tanggung jawab individual

Pemberian tanggung jawab individual bertujuan untuk mempersiapkan

semua anggota kelompok agar dapat menyelesaikan tugas yang serupa

secara mandiri dengan menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang

telah dipelajari bersama-sama dalam kelompok. Dengan pemberian

tanggung jawab individual ini siswa terhindar dari kemalasan sosial selama

menyelesaikan tugas-tugas kelompok.

3. Interaksi secara langsung

Dalam pembelajaran kooperatif saling ketergantungan meningkatkan

interaksi antar anggota kelompok yang pada akhirnya akan

mengembangkan frekuensi belajar siswa. Kondisi ini mengembangkan

strategi berdiskusi yang lebih baik dan berpikir kritis.

4. Keterampilan-keterampilan interpersonal

Dalam pembelajaran kooperatif siswa tidak hanya mempelajari materi

ajar, mereka juga harus memeprlajari keterampilan interpersonal agar dapat

bekerja sama secara produktif, keterampilan interpersonal dikenal sebagai

keterampilan kooperatif.

F.  DASAR-DASAR PEMBELAJARAN KOOPERATIF

Unsur-unsur dasar yang perlu ditanamkan pada diri siswa agar

pembelajaran kooperatif lebih efektif adalah sebagi berikut:

1. Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “sehidup

sepenanggungan bersama” atau “tenggelam atau berenang bersama”

2. Para siswa memiliki tanggung jawab terhadap setiap siswa lain dalam

kelompoknya, disamping tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam

memperlajari materi ajar.
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3. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan

yang sama besarnya diantara para anggota kelompok

4. Para siswa akan diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan

ikut berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok

5. Para siswa diberi satu evaluasi atau pengarahan yang akan ikut

berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok

6. Para siswa berbagi kepemimpinan sementara dan mereka memperoleh

keterampilan bekerja sama selama belajar

7. Para siswa akan diminta mempertanggung jawabkan secara individual

materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.

Dengan tertanam dasar-dasar pembelajaran kooperatif diatas, siswa

akan menyadari bahwa keberhasilannya sangat ditemukan oleh pengelolaan

belajar dan teman belajar dalam kelompok. Pembagian tugas.

Kepemimpinan dan tanggung jawab yang baik pada setiap anggota

kelompok sangat menentukan hasil pengelolaan belajar dalam kelompok.

Pengelolaan belajar yang baik dalam kelompok sangat menunjang

optimalisasi pencapaian presentasi belajar, baik yang dicapai kelompok

maupun setiap anggota kelompok. Hal tersebut memang sesuai dengan

tujuan dari pembelajaran kooperatif yang intinya adalah menciptakan situasi

pembelajaran dimana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi

oleh keberhasilan kelompok.

Unsur-unsur di atas pada akhirnya akan mewarnai situasi pembelajaran

kooperatif dan akan membedakan dengan situasi belajar kelompok dalam

pembelajaran yang lain (misalnya dalam pembelajaran tradisional).

Perbedaan antara kedua pembelajaran tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut ini.
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Tabel 1. Perbedaan Pelajar Kelompok antara Pembelajaran Kooperatif

dengan Pembelajaran Tradisional

Pembelajaran kooperatif Pembelajaran tradisional

� Kepemimpinan bersama � Satu pemimpin

� Saling ketergantungan positif � Tidak ada saling ketergantungan

� Keanggotaan heterogen � Keanggotaan homogeny

� Mempelajari keanggotaan kooperatif � Asumsi ada keterampilan sosial

� Tanggung  jawab  terhadap  hasil

belajar setiap anggota kelompok

� Tanggung  jawab  terhadap  hasil

belajar sendiri

� Menekankan  pada  tugas  dan

hubungan kooperatif

� Hanya menekankan pada tugas

� Ditunjang oleh guru � Diarahkan oleh guru

� Satu hasil kelompok � Beberapa hasil individual

� Evaluasi kelompok � Hasil individual

Sumber : linda (1994)

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN KOOPERATIF

Terdapat 6 langkah utama atau terhadap di dalam pelajaran yang

menggunakan pembelajaran kooperatif. Pelajaran dimulai dengan guru

menyampaikan tujuan pelajaran dan motivasi siswa untuk belajar. Fase ini

diikuti oleh penyajian infomasi, sering kali dengan bahan bacaan verbal.

Selajutnya siswa dikelompokkan kedalam tim-tim belajar. Tahap ini diikuti

bimbingan guru pada saat siswa bekerja bersama untuk menyelesaikan

tugas bersama mereka. Fase terakhir pembelajaran kooperatif meliputi

presentasi hasil akhir kerja kelompok, atau evaluasi tentang apa yang telah

mereka pelajari dan memberi penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok

maupun individu.
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Tabel 2. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif

Fase Tingkah Laku Guru

Fase-1 Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran

Menyampaikan tujuan dan motivasi

Siswa

yang ingin dicapai pada    pelajaran    tersebut

dan memotivasi siswa Belajar

Fase-2 Guru menyampaikan informasi kepada siswa

Menyajikan informasi dengan jalan demonstrasi  atau lewat bahan

bacaan

Fase-3 Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana

Mengorganisasikan siswa kedalam caranya  membentuk  kelompok  belajar  dan

kelompok-kelompok membantu setiap kelompok agar melakukan

transis secara efisien

Fase-4 Guru    membimbing    kelompok-kelompok

Membimbing kelompok bekerja dan belajar belajar pada saat mereka mengerjakan tugas

mereka.

Fase-5 Guru  mengevaluasi  hasil  belajar  tentang

Evaluasi materi  yang  telah  dipelajari  atau  masing-

masing  kelompok  mempresentasikan  hasil

kerjanya

Fase-6 Guru mencari  cara-cara  untuk  menghargai

Memberikan penghargaan baik upaya maupun hasil belajar individual

kelompok

H. LANDASAN TEORITIK DAN EMPIRIK

Sebenarnya pembelajaran kooperatif ide lama. Pada awal abad

pertama seorang filosof berpendapat bahwa untuk mendapat belajar,

seseorang harus memiliki pasangan/ teman. Dari situlah ide pembelajaran

kooperatif itu dikembangkan.

Ahli pedagogi Dewey (1916) mengharuskan guru mencipatakan

didalam lingkungan belajarnya suatu sistem sosial yang diterima dengan

prosedur demokrasi dan proses ilmiah. Tanggung jawab utama mereka

ialah memotivasi siswa untuk bekerja secara kooperatif dan untuk

memikirkan masalah sosial penting yang muncul pada hari itu. Disamping
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upaya pemecahan masalah didalam kelompok kecil mereka, siswa belajar

prinsip demokrasi melalui interaksi hari ke hari satu sama lain (Arends,

1997).

Herbert Thelan (1954, 1969), mengembangkan prosedur yang lebih

tepat untuk membantu siswa bekerja dalam kelompok. Thelan

beragumentasi bahwa kelas haruslah merupakan laboratorium atau

minimatur demokrasi yang bertujuan mengkaji masalah-masalah sosial dan

antar pribadi. Thelan yang tertarik dengan dinamika kelompok,

mengembangkan bentuk yang lebih rinci dan terstruktur dari penyelidikan

kelompok yang akan dibicarakan kemudian, mempersiapkan dasar

konseptual untuk pengembangan masa kini pembelajaran kooperatif

(Arends, 1997)

Shlomo Sharan dan teman-temannya mengikhtisarkan tiga kondisi

dasar yang dirumuskan oleh Gordon Allport untuk mencegah terjadinya

kecurigaan antar ras dan etnis, yaitu (a) kontak langsung antara etnik, (b)

sama-sama berperan serta didalam kondisi status yang sama antar anggota

dari berbagai kelompok dalam suatu setting tertentu, (c) dimana setting itu

secara resmi mendapat persetujuan kerjasama antar etnis (Ibrahim,dkk,

2000)

Pandangan teoritis terakir yang memberikan dukungan teoritis untuk

pembelajaran kooperatif datang dari pada ahli teori dan penelitian yang

terbaik terhadap bagaimana individual belajar dari pengalaman.

Pengalaman memberikan banyak sumbangan terhadap apa yang dipelajari

seseorang.

Belajar berdasarkan pengalaman didasarkan pada tiga asumsi: bahwa

Anda akan belajar paling baik jika Anda secara pribadi terlibat dalam

pengalaman belajar itu, bahwa pengetahuan harus ditemukan oleh Anda

sendiri apabila pengetahuan itu hendak Anda jadikan pengetahuan yang

bermakna atau membuat suatu perbedaan dalam tingkah laku Anda, dan
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bahwa komitmen terhadap belajar paling tinggi apabila Anda bebas

menetapkan tujuan pembelajaran Anda sendiri dan secara aktif mempelajari

tujuan itu dalam suatu kerangka tertentu.

Berikut ini diberikan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan

manfaat pembelajaran kooperatif bagi siswa dengan hasil belajar yang

rendah, antara lain (Lundgren, 1994; Nur dkk, 1997) seperti berikut ini:

 Meningkatkan pencurahan waktu dan tugas

 Rasa harga diri menjadi lebih tinggi

 Memperbaiki sikap terhadap IPA dan sekolah

 Memperbaiki kehadiran

 Angka putus sekolah menjadi rendah

 Penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar

 Prilaku mengganggu menjadi lebih kecil

 Konflik antar pribadi berkurang

 Sikap apatis berkurang

 Pemahaman yang lebih mendalam

 Motivasi lebih besar

 Hasil belajar lebih tinggi

 Renensi lebih lama

 Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa suatu kerangka teoritis dan

empirik yang kuat untuk pembelajaran kooperatif mencerminkan

pandangan bahwa manusia belajar dari pengalaman mereka dan partisipasi

aktif dalam kelompok kecil membantu siswa belajar keterampilan sosial

yang penting sementara itu secara bersamaan mengembangkan sikap

demokratis dan keterampilan berpikir logis.
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I. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF

1. Tugas-tugas perencanaan

Tugas-tugas perencanaan yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran

koperatif adalah memiliki pendekatan, pemilihan materi yang sesuai,

pembentukan kelompok siswa, pengembangan materi dan tujuan,

mengenalkan siswa kepada tugas dan peran, dan merencanakan waktu

dan tempat,

a.  Memiliki pendekatan

Terdapat empat pendekatan yang seharusnya merupakan bagian bagi

kumpulan strategi seperti berikut:

Student teams achievement division (STAD)

Pada STAD siswa dalam suatu kelas tertentu dibagi menjadi

kelompok dengan anggota 4-5 orang, setiap kelompok haruslah heterogen,

terdiri dari laki dan permpuan, berasal dari berbagai suku, memiliki

kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Anggota tim menggunakan materi

pelajarannya, dan kemudian saling membantu satu sama lain untuk

memahami bahan pelajaran melalui tutorial, kuis, satu sama lain dan atau

melakukan diskusi. Setiap dua minggu siswa diberi kuis. Kuis itu diskor

dan tiap %.

Dalam penerapan jigsaw, siswa dibagi berkelompok dengan 5 atau 6

anggota kelompok belajar heterogen. Materi pembelajaran diberikan

kepada siswa dalam bentuk teks. Setiap anggota bertanggung jawab untuk

mempelajari bagian tertentu bahan yang diberikan itu. Sebagai contoh,

jika materi yang diajarkan itu adalah hirarki kehidupan dalam ekosistem,

seorang siswa mempelajari tentang populasi, siswa lain mempelajari tentang

komunitas, siswa yang lain lagi belajar tentang ekosistem dan yang terakir

belajar tentang biosfir. Anggota dari kelompok lain yang mendapat tugas

topik yang sama berkumpul dan berdiskusi tentang topik tersebut.
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Kelompok ini disebut kelompok ahli (Gambar 7).

Selanjutnya anggota tim ahli ini kembali ke kelompok asal dan

mengajarkan apa ang telah dipelajarinya dan diskusikan dalam kelompok

ahlinya untuk diajarkan kepada kelompoknya sendiri.

Investegasi kelompok

Dalam penerapan IK ini guru membagi kelas menjadi kelompok-

kelompok dengan anggota 5 atau 6 siswa yang heterogen. Dalam beberapa

kasus, bagaimanapun juga, kelompok dapat dibentuk dengan

mempertimbangkan keakraban persahabatan atau minat yang sama dalam

topik tertentu. Selanjutnya siswa memili topic untuk diselidiki, melakukan

penyelidikan yang mendalam atas topik yang dipilih itu. Selanjutnya

menyiapkan dan mempresentasikan laporan kepada seluruh kelas.

Pendekatan struktural

Struktur ini menghendaki siswa bekerja saling membantu dalam

kelompok kecil dan lebih dicirikan oleh penghargaan kooperatif daripada

Kelompok asal

5 atau 6 anggota yang heterogen dikelompokan

Kelompok ahli

(tiap kelompok ahli memiliki satu anggota dari tiap tim asal)

Gambar 7. Ilustrasi yang Menunjukan Tim Jigsaw
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pengahargaan individual. Dua macam struktur yang terkenal, adalah think-

pair-share (TPS) dan numbered-head together (NHT) saya dapat

digunakan untuk mengecek pemaham siswa terhadap isi tertentu.

Think-pair-share memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit

untuk memberikan siswa untuk lebih banyak untuk berpikir, menjawab,

dan saling membantu satu sama lain. Langkah-langkah think-pair-share

sebagai berikut:

Tahap 1 : Thingking (berpikir). Guru mengajukan pertanyaan atau

isu yang berhubungan dengan pelajaran, kemudian siswa diminta untuk

memikirkan pertanyaan atau isu tersebut secara mandiri untuk beberapa

saat.

Tahap 2 : Pairing. Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa

yang lainya untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya pada tahap

pertama. Interaksi pada tahap ini diharapkan dapat berbagi jawaban jika

telah diajukan suatu pertanyaan atau berbagi ide jika suatu persoalan khusus

telah identifikasi. Biasanya guru memberi waktu 4 atau 5 menit untuk

berpasangan.

Tahap 3 : Sharing. Pada tahap akhir, guru meminta kepada

pasangan untuk barbagai dengan seluruh kelas tanpa apa yang telah mereka

bicarakan. Ini efektif dilakukan dengan cara bergiliran pasangan demi

pasangan dan dilanjutkan sampai sekitar seperempat pasangan telah

mencapai kesempatan untuk melaporkan.

Numbered head together adalah suatu pendekatan yang

dikembangkan untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi

yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka

terhadap ini pelajaran tersebut. Langkah-langkah struktur ini adalah

penomoran, mengajukan pertanyaan, berpikir bersama, dan menjawab.
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J. TEKNIK PELAKSANAAN MODEL PEMBELAJARAN

KOOPERATIF

Dipandang dari tahapan dan aktivitas pembelajaran, model

pembelajaran kooperatif dibedakan dalam beberapa tipe, yaitu model

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions

(STAD), Team Games–Tournaments (TGT), Teams Assisted

Individualization (TAI), Cooperative Integrated Reading and Compositiaon

(CIRC), dan Jigsaw (Slavin, 1995). Model pembelajaran kooperatif tipe

STAD pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan model

pembelajaran yang cocok untuk guru yang baru mulai menggunakan model

pembelajaran kooperatif. Selain itu model pembelajaran kooperatif tipe

STAD juga merupakan suatu model pembelajaran yang efektif (Slavin,

1995). Kemudian model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat

diterapkan secara luas mulai dari mata pelajaran matematika hingga mata

pelajaran seni dan bahasa (Maidyah, 1998), pelaksana model pembelajaran

melalui tahap persiapan, penyajian kelas, kegiatan kelompok, melaksanakan

evaluasi, penghargaan kelompok dan menghitung ulang skor dasar dan

perubahan kelompok.

1. Persiapan

Pada tahap ini disiapkan perangkat pembelajaran dan membagi siswa

dalam kelompok-kelompok kooperatif.

a. Perangkat pembelajaran

Perangkat pembelajaran yang akan disiapkan adalah rencana

pembelajaran, lembar kegiatan siswa dan test. Untuk mendapatkan

perangkat pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran

kooperatif dilakukan kegiatan berikut ini.
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 Analisis konsep

Analisis konsep ditujukan untuk mengidetifikasi, merinci dan menyusun

secara sistematis konsep-konsep yang relevan yang akan diajarkan

 Analisis tugas

Analisis tugas merupakan pengidentifikasi keterampilan-keterampilan

utama yang diperlukan dan menganalisisnya kedalam suatu kerangka sub

keterampilan-keterampilan. Kegiatan ini ditujukan untuk mengidetifikasi

keterampilan akademis utama yang akan dikembangkan dalam

pembelajaran.

 Spesifikasi tujuan pembelajaran

Spesifikasi tujuan pembelajaran ditujukan untuk mengkonversikan

tujuan dari analisis konsep dan analisis tugas menjadi tujuan pembelajaran

khusus yang dinyatakan dengan tingkah laku. Perincian tinjauan

pembelajaran khusus merupakan dasar dalam menyusun rencana

pembelajaran, lembar kegiatan siswa dan test.

 Rencana pembelajaran

Rencana pembelajaran disusun untuk setiap pertemuan dengan

memuat tujuan pembelajaran umum, tujuan pembelajaran khusus, materi

pelajaran, materi pra syarat, metode dan strategi pembelajaran, terdiri dari

kegiatan awal, kegiatan ini dan kegiatan akhir.

 Lembar kegiatan siswa

Lembar kegiatan siswa disusun untuk setiap pertemuan dengan

memuat tujuan pembelajaran umum, tujuan pembelajaran khusus, tugas,

alat pembelajaran dan prosedur.
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 Penyusunan test

Dalam penyusunan test adalah analisis konsep dan analisis tugas yang

dijabarkan dalam spasifikasi tujuan pembelajaran.

b. Pembentukan kelompok kooperatif

Dalam menentukan kelompok kooperatif ada tiga kegiaatan yang

dilakukan yaitu membuat peringkat siswa berdasarkan presentasi akademik

di dalam kelas, menentukan jumlah kelompok dan membagi siswa dalam

kelompok kooperatif. Bila memungkinkan perlu diperhatikan jenis kelamin,

sosial budaya dan ekonomi siswa.

2. Penyajian kelas

a. Pendahuluan

Pendahuluan penyajian menekankan pada apa yang akan dipelajari

siswa dalam tugas kelompok dan menginformasikan mengapa hal itu penting

dipelajari. Informasi tersebut ditujukan untuk motivasi rasa ingin tahu siswa

tentang konsep-konsep yang akan mereka pelajari.

b. Menjelaskan materi pelajaran

Materi pelajaran yang disajikan hendaknya disesuaikan dengan apa

yang akan dipelajari siswa dalam kelompok. Selama kegiatan ini guru,

juga perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik terhadap

jawaban-jawaban yang akan diberikan siswa.

c. Latihan terbimbing

Latihan terbimbing diberikan dengan menguasakan siswa mengerjakan

soal-soal atau mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang

diberikan. Di dalam kegiatan ini, pemberian tugas hendaknya tidak menyita

waktu terlalu lama, sebaliknya siswa mengerjakan satu atau dua soal dan

sesegera mungkin diberikan umpan balik
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3. Kegiatan kelompok

Selama kegiatan kelompok, guru bertidak sebagai fasilitator yang

memonitor kegiatan setiap kelompok. Untuk kerja kelompok, guru

memberikan lembar kegiatan siswa kepada setiap kelompok sebagai bahan

yang akan dipelajari siswa. Guru perlu menginformasikan bahwa lembar

kegiatan siswa berfungsi untuk dipelajari bukan sekedar untuk disi dan

diserahkan kepada guru. Disampaing untuk mempelajari konsep-konsep

materi pelajaran, lembar kegiatan siswa. Dalam menyelesaikan tugas

kelompok, siswa mengerjakannya secara berpasangan atau mandiri dan

selanjutnya saling mencocokan jawabannya atau memeriksa ketepatan

jawabannya dengan jawaban teman sekelompok. Jika ada anggota yang

belum memahami tugas tersebut, maka teman sekelompoknya bertanggung

jawab untuk menjelaskan sebelum meminta bantuan kepada guru.

4. Melaksanakan evaluasi

Evaluasi dikerjakan secara individu dalam waktu yang telah ditentukan.

Pada saat ini siswa harus menunjukan apa yang telah ia pelajari saat bekerja

didalam kelompoknya. Skor yang diperoleh siswa dalam evaluasi

selanjutnya diproses untuk menilai perkembangan individual yang akan

disumbangkan sebagai skor kelompok.

5. Penghargaan kelompok

Untuk menentukan bentuk penghargaan kelompok dilajutkan langkah-

langkah berikut ini.

a. Menghitung skor individu dan skor kelompok

Menghitung skor test individu ditujukan untuk menentukan nilai

perkembangan individu yang akan disumbangkan sebagai skor kelompok.

Nilai perkembangan individu dihitung berdasarkan selisih pemeroleh skor

test terdahulu (skor dasar) dengan skor test terakhir. Dengan cara ini setiap
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anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan

sumbangan skor kelompok terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Nilai Perkembangan Individu

NO Skor tes Nilai perkembangan

1 Lebih dari 10 poin dibawah skor dasar 5

2 10 poin hingga 1 poin dibawa skor dasar 10

3 Sama dengan skor dasar sampai 10 poin diatas 20

skor dasar

4 Lebih dari 10 poin diatas skor dasar 30

5 Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor dasar) 30

Sumber: Slavin (1995)

b. Pemberian penghargaan terhadap presentasi kelompok

Skor kelompok dihitung berdasarkan rata-rata nilai perkembangan

yang disumbangkan anggota kelompok. Berdasarkan rata-rata nilai

perkembangan yang diperoleh, terdapat tiga tingkat penghargaan yang

diberikan terhadap kelompok sebagai berikut:

 Dikatakan kelompok baik bila 5 < X < 11,75

 Dikatakan kelompok hebat bila 11,75 < X < 23,25

 Dikatakan kelompok super bila 23,25 < X < 30

Dengan X menyatakan rata-rata skor kelompok

6. Perhitungan ulang skor dasar dan perubahan kelompok

Setelah satu periode penilaian, dilakukan perubahan kelompok dan

perhitungan ulang skor dasar baru untuk setiap siswa. Perubahan kelompok

ini memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja dengan teman yang

lain dan memelihara kegiatan kooperatif agar tetap segar.
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L A T I H A N 1

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas

kerjakan latihan berikut!

1) Berikanlah alasan mengapa pembelajaran kooperatif perlu

diterapkan oleh guru?

2) Syarat apakah yang harus dipenuhi untuk terwujudnya

pembelajaran kooperatif?

3) Mengapa pembagian kelompok pada pembelajaran kooperatif

harus heterogen? Beri alasan!

RANGKUMAN

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran

dengan mengelompokan siswa kedalam beberapa kelompok kecil (4-5 orang)

yang bersifat heterogen (dalam hal ini kemampuan akademik, jenis kelamin,

suku dan kebudayaan) untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik.

Ciri-ciri pembelajaran kooperatif yaitu:

1. Setiap anggota memiliki peran

2. Terjadi hubungan interaksi langsung diantara siswa

3. Setiap anggota bertanggung jawab atas belajarnya sendiri dan

kelompoknya

4. Guru berpikir membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan

interpersonal kelompok

5. Guru berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan

Karakteristik pembelajaran kooperatif adalah penghargaan kelompok,

pertanggung jawaban individu, kesempatan yang untuk berhasil.

Sebelum Anda melaksanakan proses pembelajaran, maka Anda

menyusun strategi pembelajaran yaitu, merancang skenario pembelajaran

dengan memilih suatu materi pokok yang disesuaikan dengan model

pembelajaran, metode, dan media pembelajaran.
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TEST FORMATIF

Pilihlah satu jawawaban yang paling tepat!

1. Ciri-ciri pembelajaran koopratif menurut Calvin adalah kecuali…

A. Setiap anggota memiliki peran

B. Guru hanya berinteraksi setiap saat dengan siswa

C. Terjadi hubungan interaksi setiap saat dengan siswa

D. Guru membantu para siswa untuk mengembangkan keterampilan

interpersonal kelompok

2. Yang tidak termasuk komponen dasar pembelajaran kooperatif…

A. Saling ketergantungan

B. Pemberian tanggung jawab kelompok

C. Interaksi secara langsung

D. Keterampilan interpersonal

3. Pelaksana pembelajaran kooperatif dikelas dibagi dalam kelompok

terdiri dari…

A. 3 - 5 orang C. 4 – 5 orang

B. 2 – 5 orang D. 5 – 6 orang

4. Pengelompokan siswa kedalam beberapa kelompok bersifat heterogen

terutama dalam hal, kecuali…

A. Kemampuan akademik C. Suku

B. Jenis kelamin D. Ekonomi orang tua

5. Manakah kalimat dibawah ini yang tidak benar tentang perbedaan

kooperatif dengan tradisional…

A. Kooperatif kepemimpinan bersama sedangkan tradisional satu

pemimpin
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B. Kooperatif saling keterantungan positf sedangkan tradisional tidak

ada saling ketergantungan

C. Hasil kelompok pada kooperatif, hasil bersama pada tradisional

D. Ditunjang oleh guru pada kooperatif, diarahkan oleh guru pada

tradisional

6. Yang tidak termasuk langkah-langkah kooperatif adalah…

A. Fase 1. Menyampaikan tujuan dan membimbing kelompok

belajar

B. Fase 2. Menyampaikan informasi kepada peserta didik

C. Fase 3. Mengorganisasi peserta didik kedalam kelompok belajar

D. Fase 4. Membimbing kelompok berkarya dan belajar

7. Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD melalu

tahap…

A. Persiapan, penyajian kelas, kegiatan kelompok, evaluasi

B. Persiapan, penyajian kelas, kegiatan kelompok, evaluasi,

penghargaan kelompok

C. Persiapan, penyajian kelas, analisis konsep, penghargaan

kelompok

D. Persiapan, penyajian kelas, evaluasi

8. Dalam persiapan perangkat pembelajaran kooperatif tipe STAD yang

paling perlu diperhatikan adalah, kecuali…

A. Analisis konsep

B. Analisis tugas

C. Spesifikasi tujuan pembelajaran

D. Latihan terbimbing
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9. Urutan penyajian kelas pada kooperatif tipe STAD adalah…

A. Pendahuluan, menjelaskan materi pelajaran

B. Pendahuluan, menjelaskan materi, latihan terbimbing

C. Pendahuluan, evaluasi, penghargaan kelompok

D. Pendahuluan, menjelaskan materi, evaluasi

10. Untuk menentukan penghargaan kelompok dilakukan langkah-

langkah…

A. Menghitung skor individu dan skor kelompok

B. Menghitung skor individu dan skor kelompok, pemberian

penghargaan terhadap presentasi kelompok

C. Menghitung skor individu, presentasi kelompok

D. Menghitung skor kelompok, penghargaan presentasi kelompok

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban test formatif! Yang

terdapat dibagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar.

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk menghitung tingkat penguasaan

Anda terhadap materi pengerjaan.

Rumus:

                                   Jumlah jawaban Anda yang benar

Tingkat penguasaan =                      x 100 %

              Jumlah soal

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90% - 100%= baik sekali

80% - 89% = baik

60% - 79% = cukup

<60% = kurang
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Modul-4

MODEL PEMBELAJARAN
PROBLEM BASED INTRUCTION

(PBI)
Oleh: Yustina

A. Pendahuluan

Pada modul 3 Anda telah membahas tentang model pembelajaran

kooperatif. Pada modul 4 Anda akan dikenalkan dengan model

pembelajaran berdasarkan masalah (Problems Based Intruction-PBI).

Model pembelajaran ini dapat Anda laksanakan dalam proses pembelajaran

sains Biologi yang cocok dengan materi pokok yang akan diajarkan dan

disesuaikan media, metode yang cocok dengan materi tersebut. Diharapkan

Anda paham apa itu model permbelajaran PBI dengan langkah-langkah

yang harus dilalui dalam proses pembelajaran.

Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan ahli yang mendukung PBI

2. Menjelaskan ciri-ciri PBI

3. Menjelaskan tujuan PBI

4. Menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran berdasarkan

masalah

5. Merancang skenario model pembelajaran bedasarkan masalah: yaitu

memilih materi pokok, metode, media yang disesuaikan dengan model

pembelajaran tersebut.
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B. PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH

Pembelajaran berdasarkan masalah (PBI) dikenal melalui berbagai

nama seperti pembelajaran projek (Project Based-Learning), pendidikan

berdasarkan pengalaman (Experienced Based education), belajar

autentik (Authentic learning), pembelajaran berakar pada kehidupan nyata

(Authentic instruction).

Secara garis besar PBI terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi

masalah yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan

kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri. Untuk memberi

gambaran tentang konsep ini, berikut ini adalah skenario yang terjadi pada

suatu sekolah dasar.

Dalam skenario ini, siswa – siswa dari berbagai sekolah dasar

memerankan peranan orang dewasa. Ada siswa yang berperan sebagai

petani, ada siswa yang perperan sebagai penduduk kebanyakan yang

sangat awam, ada juga siswa berperan sebagai ahli biologi yang mampu

memberi penjelasan tentang banyak pupuk bagi pantai dan lautan didaerah

itu. Siswa-siswa itu sedang membahas masalah yang terjadi di lingkungan

mereka, yaitu di suatu daerah di pinggiran pantai.

Jamal (10 tahun): “saya ingin mendiskusikan tentang UU no. 130”

sambil mengancukan tangannya. Setelah mendapat giliran berbicara,

dia memulai bicara: Undang-undang ini mengatakan bahwa petani

tidak dapat menggunakan pupuk pada tanahnya yang berjarak 60

meter dari teluk/ pantai, karena hal itu akan menyebabkan polusi di

teluk itu. Bagaimana pendapat Anda?”

Dea (10 tahun) : mengangkat tangannya sambil mengajukan

pertanyaan “bagaimana pupuk membahayakan pantai?”

Jamal: pupuk memasok nutrient bagi alga dan bila cukup banyak
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alga akan tumbuh, dan mengkonsumsi oksigen yang dibutuhkan ikan

dan makhluk hidup lain di pantai.

Maria (11 tahun): “saya petani, saya tidak mungkin dapat membayar

utang-utang saya kalau begini, padahal saya memiliki tiga orang anak

yang harus makan saya akan bangkrut jika tidak dapat memupuk

seluruh tanah saya”.

Pada skenario di atas, kita dapat melihat beberapa ciri PBI yang

khas, yaitu siswa dilatih memerankan orang dewasa dalam memecahkan

masalah nyata sehari-hari (autentik). Pada pembelajaran ini guru melakukan

scaffolding, yaitu suatu kerangka dukungan yang memperkaya inkuiri dan

pertumbuhan interaksi, PBI tidak dapat terjadi tanpa guru mengembangkan

lingkungan  kelas  yang memungkinkan  terjadinya  pertukaran  ide  secara

terbuka.

Lingkungan belajar PBI adalah berpusat pada siswa dan mendorong

inkuiri terbuka dan berpikir bebas. Seluruh proses belajar mengajar yang

berorientasi PBI adalah membantu siswa  untuk  menjadi  mandiri.  Siswa

yang  mandiri  (otonom)  yang  percaya  kepada keterampilan intelektual

mereka  sendiri memerlukan keterlibatan aktif  dalam lingkungan yang

berorientasi  pada  ikuiri.  Meskipun  PBI  memiliki  sintaks  yang  terstruktur

dengan tahapan  yang  jelas,  norma  disekitar  pembelajaran  adalah

inquiri  terbuka  dan  bebas mengemukakan pendapat.

C.  LANDASAN TEORITIK DAN EMPIRIK PBI

PBI berlAndaskan pada psikologi kognitif. Fokus pengajaran tidak

begitu menekankan kepada apa yang sedang dilakukan siswa (perilaku

siswa), melainkan kepada apa yang mereka pikirkan (kognisi) pada saat

mereka melakukan kegiatan itu. Oleh karena itu peran utama guru pada
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PBI adalah membimbing dan menfasilitasi sehingga siswa dapat belajar

berpikir dan memecahkan masalah oleh mereka sendiri.

PBI dilAndasi oleh tiga pikiran ahli, yaitu sebagai berikut:

1.  Jhon Dewey dan kelas demokrasi

Akan intelektual pembelajaran PBI adalah penelitian Jhon Dewey.

Dalam tulisannya yang berjudul Demokrasi dan Pendidikan (1916).

Dewey mengemukakan pAndangan bahwa sekolah seharusnya

mencerminkan masyarakan yang lebih besar dan kelas merupakan

laboratorium untuk pemecahan masalah yang ada dalam kehidupan nyata,

Dewey menganjurkan agar guru memberi dorongan kepada siswanya

terlebih dalam proyek atau tugas-tugas berorientasi masalah dan membantu

mereka menyelidiki masalahnya.

Kill Patrick (1918) mengemukakan bahwa pembelajaran di sekolah

seharusnya bermanfaat dan tidak abstrak. Agar pembelajaran itu bermanfaat

serta nyata, seharunya siswa terlibat menyelesaikan proyek yang menarik

dan merupakan pilihan mereka sendiri.

2.  Piaget, Vygotsky dan Konstruktivisme

Piaget menjelaskan bahwa anak kecil memiliki rasa ingin tahu bawaan

dan secara terus menerus berusaha memahami dunia sekitarnya. Rasa ingin

tahu ini menurut piaget, memotivasi mereka untuk aktif membangun

pemahaman mereka tentang lingkungan yang mereka hayati, PBI

dikembangkan berdasarkan teori piaget ini.

Pandangan lainya, yaitu konstruktivis-kognitif seperti halnya piaget

mengemukakan bahwa siswa dalam segala usia secara aktif telibat dalam

proses perolehan informasi dan membangun pengetahuan mereka sendiri.

Pengetahuan tidak statis, tetapi secara terus menerus tumbuh dan berubah

pada saat siswa menghadapi pengalaman awal yang memaksa mereka
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membangun dan memodifikasi pengetahuan awal mereka. Menurut piaget,

pedagogi yang baik harus melibatkan pengajaran anak dengan situasi-situasi

dimana anak itu mandiri melakukan eksperimen, dalam arti yang paling

luar dari istilah itu mencoba segala sesuatu untuk melihat apa yang terjadi,

memanipulasi tAnda-tAnda, memanipulasi simbol-simbol, mengajukan

pertanyaan dan menemukan sendiri jawabannya, mencocokan apa yang

dia temukan pada suatu saat dengan apa yang mereka temukan pada saat

yang lain, membandingkan temuannya dengan temuan siswa yang lain.

Piaget lebih menekankan proses belajar pada aspek tahanan

perkembangan intelektual. Sementara itu ahli lain yang juga mendukung

PBI adalah Vygotsky, Vygotsky lebih menekankan kepada aspek sosial

pembelajaran. Vygotsky percaya bahwa interaksi sosial dengan teman lain

membantu terbentuknya ide baru dan memeperkaya perkembangan

intelektual siswa.

Ide kecil yang berkembang dari ide Vygotsky adalah konsep zone of

proximal development. menurut Vygotsky, siswa memiliki dua tingkat

perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial.

Tingkat perkembangan aktual didefinisikan sebagai perfungsian

intelektual individu saat ini dan kemampuan untuk belajar sesuatu yang

khusus atau kemampuannya sendiri.

Tingkat perkembangan potensial didefinisikan sebagai tingkat

seseorang individual dapat memfungsikan atau dapat mencapai tingkat

tertentu dengan bantuan orang lain seperti guru, orang tua, atau teman

sejawat yang kemampuannya lebih tinggi.

Zona diantara tingkat perkembangan aktual dan tingkat kemampuan

potensial disebut zona perkembangan terdekat (Zona of proximal

development). Zona perkembangan terdekat adalah perkembangan

kemampuan seseorang sedikit diatas perkembangan seseorang saat ini.

Selain itu Vygotsky juga yakin bahwa fungsi mental lebih tinggi pada
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umumnya muncul dalam percakapan atau kerja sama antar individu sebelum

fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap kedalam individu tersebut. Ide

Vygotsky ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam belajar. Dengan

interaksi sosial yang terjadi antara siswa dan guru, atau sejawat yang lebih

mampu, dia akan bergerak dari kemampuan saat ini menuju zona

perkembangan terdekatnya.

3.  Brunner dan pembelajaran penemuan

Teori pendukung penting yang dikemukakan oleh Brunner terhadapt

PBI adalah pembelajaran penemuan adalah satu model pengajaran yang

menekankan pentingnya membantu siswa memahami struktur/ ide kunci

dari suatu disiplin ilmu. Brunner yakin pentingnya siswa telibat dalam

pembelajaran dan dia meyakini bahwa pembelajaran yang terjadi

sebenarnya melalui penemuan pribadi. Menurt Brunner tujuan pendidikan

tidak hanya meningkatkan pengetahuan siswa tetapi juga menciptakan

kemungkinan-kemungkinan untuk penemuan siswa.

Pembelajaran ini diterapkan dalam sains dan ilmu sosial, dikenal

dengan penalaran induktif dan proses-proses inkuiri yang merupakan ciri

metode ilmiah.

Konsep lain dari brunner adalah scaffolding yang didefinisikan

sebagai proses seseorang siswa dibantu merumuskan mahasiswa mampu

memahami masalah tertentu melampaui kapasitas perkembangan melalui

bantuan dari seorang guru atau orang lain yang memiliki kemampuan lebih.

Konsep scaffolding Brunner mirip dengan konsep zona perkembangan

terdekat Vygotsky.

Brunner juga beranggapan bahwa peran dialog sosial dalam

pembelajaran amat penting. Brunner yakin bahwa interaksi sosial didalam

dan luar sekolah beranggapan pada perolehan bahasa dan perilaku

pemecahan masalah pada anak.
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Pembelajaran penemuan memiliki kaitan intelektual dengan PBI, yaitu

pada kedua model ini guru menekankan keterlibatan siswa secara aktif,

orientasi induktif lebih ditekankan dari pada deduktif, dan siswa menemukan

dan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri.

Perbedaan yang terdapat di antara pembelajaran penemuan dengan PBI

adalah masalahnya. Pada pembelajaran penemuan. Masalah atau pertanyaan

yang akan di jawab oleh siswa sebagai terbesar berdasarkam disiplin

(akademik), penyelidikan siswa berlangsung dibawah bimbingan guru terbatas

didalam lingkup kelas. Pada PBI pembelajaran dimulai dari masalah autentik

(sehari-hari, dari kehidupan nyata dan bermakna). Sama memiliki kesempatan

untuk melakukan penyelidikan didalam maupun di luar sekolah sejauh itu

diperlukan untuk memecahkan masalah. Karena masalahnya bersifat nyata,

seringkali membutuhkan penyelidikan antar disiplin.

D. CIRI-CIRI PBI

Ciri utama PBI meliputi mengorientasikan siswa kepada masalah atau

pertanyaan yang autentik, multidisiplin, menurut kerjasama dalam

penyelidikan dan menghasilkan karya. Dengan demikian secara terinci ciri

PBI adalah sebagai berikut:

1. Mengorientasikan siswa kepada masalah autentik.

Pada tahapan ini guru menyusun skenario yang dapat menarik

perhatiaan siswa, sekaligus memunculkan pertanyaan yang benar-benar

nyata dilingkungan siswa serta dapat diselidiki oleh siswa untuk menemukan

jawabannya, mengorientasikan siswa kepada masalah yang autentik ini

dapat berupa cerita, penyajian fenomena tertentu, atau mendemonstrasikan

suatu kejadian yang mengundang munculnya permasalahan atau pertanyaan.

Mendemonstrasikan untuk mengorientasikan siswa kepada masalah ini.

Dialog berikut ini diharapkan untuk mengorientasikan siswa kepada
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masalah. Diawal permbelajaran, siswa dapat memutar rekaman dialog atau

menstimulasikan diantara siswa, dialog sebagai berikut:

Ibu : “Arie, coba bantu ibu menyediakan makanan untuk kakek.

Sekarang sedang waktunya makan siang”.

Arie : Mohon maaf bu, Arie takut melakukannya. Bukankah kakek

sakit jantung? Kata pak guru orang yang sakit jantung harus

mengurangi mengkonsumsi makan yang berlemak! Bukankah

demikian bu???

Dari dialog tersebut, guru mengajak siswa berdiskusi tentang masalah

yang dihadapi oleh Arie, yaitu tidak biasa membedakan makanan yang

berlemak dengan makanan yang tidak berlemak. Masalah yang diharapkan

oleh Arie itulah yang akan dipecahkan didalam pembelajaran itu, mencoba

melakukan percobaan untuk menguji kandungan lemak yang terdapat

didalam bahan makanan.

2. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin

Meskipun PBI berpusat pada pelajaran tertentu, misalnya biologi,

masalah yang dipilih benar- benar nyata agar dalam pemecahan, siswa

dapat meninjau dari berbagai mata pelajaran yang lain sebagai contoh

masalah inkuiri pada contoh di atas, mencakup aspek akademis terdapat

mata pelajaran ekonomi sosiologi, peristiwa dan lain-lain. Begitu pula pada

masalah menyajikan makanan untuk kakek, melibatkan biologi, kesehatan,

kimia dan sebagainya.

3. Penyelidikan autentik

PBI mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk

mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. Mereka harus
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menganalisis dan mendefenisikan informasi/ data, melakukan percobaan,

membuat inferensi dan merumuskan kesimpulan. Metode yang digunakan

sangat bergantung dari pada masalah yang sedang dipelajari.

4. Mengasilkan produk/ karya dan memamerkannya

PBI menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk

karya nyata atau abstrak dan memamerkannya. Karya tersebut dapat berupa

rekaman, debat, laporan, model fisik, vidio dan pemogram komputer.

5. Kerjasama.

PBI menuntut siswa untuk melakukan kerjasama dalam menyelesaikan

proyek mereka, oleh karena itu didalam kelompok PBI juga dituntut adanya

penerapan keterampilan sosial/ keterampilan kooperatif, untuk melakukan

penyelidikan autentik menggunakan keterampilan proses.

E. TUJUAN PBI

PBI utamanya dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan

kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual,

belajar berbagai peran orang dewasa dengan melibatkan siswa menjadi

pembelajaran yang otonom, mandiri.

Secara terinci tujuan PBI adalah sebagai berikut:

1. Keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah.

Kerjasama yang dilakukan dalam PBI, mendorong munculnya berbagai

keterampilan inkuiri dan dialog, dengan demikian akan berkembang

keterampilan sosial dan berpikir.

2. Pemodelan peranan orang dewasa

3. Pebelajaran otonom dan mandiri

Seorang pelajar yang mandiri (otonom) memiliki ciri yaitu bila belajar,

siswa dapat mmiliki strategi belajar yang sesuai, terampil menggunakan
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strategi tersebut untuk belajar dan mampu mengontrol proses belajarnya,

serta temotivasi untuk menyelesaikan belajarnya itu.

F. SINTAKS PBI

PBI terdiri dari lima tahap utama, yang dimulai dengan guru

mengorientasikan siswa kepada situasi masalah yang autentik dan diakhiri

dengan penyajian karya. Jika jangkauan masalahnya sedang-sedang saja,

kelima tahapan tersebut dapat diselesaikan dalam dua sampai tiga kali

pertemuan. Namun untuk masalah yang komplek mungkin akan

membutuhkan setahun penuh untuk menyelesaikannya. Pada contoh

implementasi yang akan didiskusikan dibelakang, PBI disajikan dalam dua

jam pertemuan. Kelima tahapan pelaksanaan PBI disajikan pada Tabel 4

berikut.

Tabel 4. Sintaks Pengajaran Berdasarkan Masalah

Tahap Tingkah Laku Guru

Tahap – 1 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang

Orientasi siswa dibutuhkan,  mengajukan  fenomena  atau  demonstrasi  atau  cerita

Kepada masalah untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam

pemecahan masalah yang dipilihnya.

Tahap – 2 Guru membantu siswa mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas

Mengorganisasi siswa belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut.

untuk belajar

Tahap – 3 Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai,

Membimbing melaksanakan   eksperimen,   untuk   mendapatkan   pelajaran   dan

penyelidik individu pemecahan masalah.

maupun kelompok

Tahap – 4 Guru  membantu siswa  dalam  merencanakan  dan  menyampaikan

Mengembangkan  dan karya  sesuai  seperti  laporan,  video,  dan  model  dan  membantu

menyajikan hasil mereka untuk berbagi tugas dengan temannya.

karya

Tahap – 5 Guru  membantu  siswa  untuk melakukan  refleksi  atau  evaluasi

Menganalisis dan terhadap penyelidikan mereka proses-proses yang mereka gunakan.

mengevaluasiproses

pemecahan masalah
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Di dalam kelas PBI, peran guru berbeda dengan kelas tradisional.

Peran guru di dalam kelas PBI antara lain sebagai berikut:

 Mengajukan masalah atau mengorientasikan/mahasiswa kepada

masalah autentik, yaitu masalah kehidupan nyata sehari-hari .

 Memfasilitasi/ membimbing eksperimen/ percobaan

 Memfasilitasi dialog siswa

 Mendukung belajar siswa

L A T I H A N 1

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas

kerjakan latihan berikut!

1) Jelaskan ciri-ciri Pembelajaran Problem Based Intruction?

2) Apakah peranan guru ketika berada di dalam kelas?

3) Jelaskan perbedaan yang terdapat antara pembelajaran PBI

dengan PBL?

RANGKUMAN

Pembelajaran berdasarkan masalah bertujuan untuk melatih

keterampilan berpikir dan mencocokkan masalah. Permodelan peranan

orang dewasa, siswa belajar mandiri.

Didalam kelas peran guru antara lain sebagai berikut:

1. Mengajukan masalah atau mengorientasikan siswa kepada masalah

autentik, yaitu masalah kehidupan nyata sehari-hari

1. Memfasilitasi/ membimbing penyelidikan misalnya melakukan

pengamatan atau melakukan eksperimen

2. Memfasilitasi dialog siswa

3. Mendukung belajar siswa
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TEST FORMATIF

Pilihlah satu jawawaban yang paling tepat!

1. Ciri-ciri pembelajaran PBI adalah, kecuali..

A. Mengorientasi siswa kepada masalah autentik

B. Penyelidikan autentik

C. Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya

D. Bekerja sendiri

2. Ahli yang terkenal mendukung PBI adalah…

a. A.   Piaget, Vigotsky, Brunner C. Brunner, slavin

b. B.   Jhon Dewey, Slavin D. a dan b yang benar

3. Manakah kalimat dibawah ini yang tidak cocok dengan tujuan PBI…

A. PBI dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan

kemampuan berpikir

B. PBI dikembangkan untuk membantu siswa memecahkan tugas

C. PBI memerankan peran anak-anak

D. PBI membuat siswa menjadi belajar mandiri

4. Guru membantu siswa mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas

belajar yang berhubungan dengan masalah, tingkah laku guru ini

terdapat pada tahap berapa pada tabel sintak PBI…

A.   Tahap 1 C. Tahap 3

B.   Tahap 2 D. Tahap 4

5.  Tingkah laku guru untuk menjelaskan tujuan pembelajaran, terdapat

pada fase…

A.   Tahap 1 C. Tahap 3
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B.   Tahap 2 D. Tahap 4

6. Tahap 5 dari sintaks pengajaran berdasarkan masalah adalah...

A. Guru menjelaskan tujuan

B. Guru membantu siswa mengorganisasikan tugas yang berhubungan

dengan masalah

C. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi

D. Guru mendorong siswa mengumpulkan informasi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban test formatif! Yang

terdapat dibagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar.

Kemudian, gunakan rumus berikut untuk menghitung tingkat penguasaan

Anda terhadap materi pengerjaan.

Rumus:

                                  Jumlah jawaban Anda yang benar

Tingkat penguasaan =                     x 100 %

Jumlah soal

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90% - 100%= baik sekali

80% - 89% = baik

60% - 79% = cukup

<60% = kurang
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Modul-5

MODEL PEMBELAJARAN DIRECT
INSTRUCTION (DI)

Oleh: Yustina

A. PENDAHULUAN

Setelah Anda membahas modul 3 dan 4, maka pada modul 5 ini

Anda akan membahas model pembelajaran langsung (Direct Instructin-

DI). Model pembelajaran ini dapat Anda laksanakan untuk menunjukan

proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan prosedural dan

pengetahuan deklaratif yaitu pengetahuan yang terstruktur dengan baik

dan dapat diajarkan bertahap, selangkah demi selangkah.

Secara khusus setelah mempelajari modul ini, Anda dapat:

1. Menjelaskan tujuan pembelajaran langsung (DI)

2. Menjelaskan tahap-tahap pembelajaran langsung

3. Merancang skenario pembelajaran dengan memilih materi pokok yang

cocok dengan di serta metode dan media

B. MODEL PENGAJARAN LANGSUNG

Model pengajaran adalah suatu kerangka konseptual yang melukiskan

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar

untuk mencapai tujuan belajar dan berfungsi sebagai pedoman bagi para

pengajar dalam melaksanakan aktifitas pembelajaran (Usmadi, 2002).

Kardi (2000) mengemukakan bahwa pengajaran langsung dirancang

khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan

pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yaitu pengetahuan

tentang sesuatu yang terstruktur dengan baik dan dapat diajarkan dengan

pola kegiatan bertahap, selangkah demi selangkah. Arends (1997)
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menyatakan pengajaran langsung adalah suatu model pengajaran yang

membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi

dari guru  melalui lima tahap yaitu: (1) penyampaian tujuan pembelajaran

(2) mendemonstrasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan (3) pemberi

latihan terbimbing (4) mengevaluasi pemahaman siswa dan memberikan

umpan balik (5) pemberian perluasan latihan.

Langkah-langkah model pengajaran langsung adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa

a. Menjelaskan tujuan

Pada siswa perlu mengetahui dengan jelas, mengapa mereka

berpatisipasi mereka suatu pembelajaran dan mereka perlu mengetahui

apa yang harus mereka lakukan setelah selesai berperan serta dalam

pembelajaran. Dengan demikian siswa dapat melihat seluruh tahap

pembelajaran dan hubungan antar tahap-tahap tersebut (Kardi, 2000)

b. Menyiapkan siswa

Kegiatan ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa, memusatkan

perhatian siswa pada pokok pembicaraan dan mengingatkan kembali pada

hasil belajar yang telah dimilikinya, yang relevan dengan pokok pembicaraan

yang akan dipelajari

2. Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

a. Menacapai kejelasan

Kemampuan guru untuk menyampaikan informasi yang jelas dan

spesifik kepada siswa. Mempunyai dampak positif terhadap proses belajar

siswa (Kardi, 2000). Bila informasi yang diberikan oleh guru membimbing

siswa, hal ini tentu disebabkan karena guru tidak menguasai isi pokok

bahasan yang akan diajarkan, dan tidak menguasai teknik komunikasi yang

baik.
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b. Melakukan demonstrasi

Pengajaran langsung berpegang teguh pada asumsi, bahwa sebagai

besar yang dipelajari berasal dari mengamati orang lain. Agar dapat

mendemonstrasikan suatu konsep atau keterampilan dengan berhasil, maka

guru perlu sepenuhnya mengusai konsep atau keterampilan yang akan

didemonstrasikan dan berlatih melakukan demostrasi.

3. Memberikan latihan terbimbing

Salah satu tahap pengajaran langsung adalah cara guru mempersiapkan

dan memberikan latihan terbimbing, yang berguna untuk membantu siswa

dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam LKS. Prinsip-

prinsip yang dapat digunakan adalah sebagai acuan bagi guru dalam

menerapkan dan memberikan latihan adalah: (1) Berikan siswa tugas untuk

melakukan latihan terbimbing secara singkat dan bermakna; (2) Berikan

latihan sampai benar-benar mangusai konsep keterampilan yang dipelajari;

(3) Berikan latihan berselang, tidak secara terus menerus, karena pelatihan

ini sangat efektif untuk memantapkan keterampilan yang dipelajari siswa;

(4) Perhatian tehap-tahap awal pelatihan, yang mungkin saja siswa

melakukan keterampilan yang kurang tepat bahkan salah.

4. Mengevaluasi pemahaman siswa dan memberikan umpan balik

Tahap ini di sebut juga tahap resitasi yang ditambah dengan pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan guru kepada siswa dan siswa memberikan

jawaban yang menurut pendapat mereka benar. Kemudian guru merespon

jawaban siswa tersebut. Kardi (2000) menyerahkan cara pemberian umpan

balik sebagai berikut: (1) Berikut umpan balik sesegera mungkin; (2)

Upayakan agar umpan balik jelas dan spesifik; (3) Umpan balik ditujukan

pada tingkah laku; (4) Berikut pujian dan umpan balik pada kinerja yang

benar; (5) Bantuan siswa memusatkan perhatiannya pada proses dan bukan
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pada hasil; (6) Ajari siswa cara memberi umpan balik pada dirinya sendiri,

dan bagaimana menilai keberhasilan kinerjanya.

5. Memberikan perluasan latihan

Pekerjaan rumah, atau latihan mandiri, merupakan kesempatan bagi

siswa untuk menerapkan keterampilan yang baru saja diperolehnya. Kardi

(2000) memberikan tiga panduan umum untuk latihan mandiri, yakni: (1)

Tugas rumah yang diberikan bukan dari kelanjutan dari proses

pembelajaran, tetapi merupakan kelanjutan pelatihan atau persiapan untuk

pembelajaran berikutnya; (2) Guru seyogyanya menginformasikan kepada

orang tua siswa tentang tingkat keterlibatan mereka dalam membimbing

siswa dirumah; (3) Guru seharusnya memberikan umpan balik tentang

pekerjaan rumah yang dikerjakan siswa.

Model pengajaran langsung secara sistematis menuntun dan membantu

siswa belajar melalui langkah-langkah pembelajaran selanjutnya siswa akan

aktif bekerja sendiri dengan adanya latihan selanjutnya siswa akan aktif

bekerja sendiri dengan adanya latihan terbimbing. Ini berarti siswa

mendapatkan informasi yang jelas akan mempelajari suatu materi pelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran langsung dapat berbentuk ceramah,

demonstrasi, pelatihan atau praktek,dan kerja kelompok (Kardi, 2000)

menurut Kardi (2000) rangkuman kelima tahap tersebut dilihat pada tabel

berikut:
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Tabel 5. Sintak Model Pengajaran Langsung

NO Fase Peran guru

1 Mempunyai tujuan dan

mempersiapkan siswa

Guru menjelaskan TPK, informasi latar

belakang pelajaran, pentingnya pelajaran,

mempersiapkan untuk guru

2 Mendemonstrasikan

pengetahuan siswa

keterampilan

Guru mendemonstrasikan keterampilan

dengan benar atau menyajikan informasi

tahap demi tahap

3 Bimbingan pelatihan Guru merencanakan dan memberikan

bimbingan latihan awal

4 Mengecek pemaham dan

memebrikan umpan balik

Menecek apakah siswa telah berhasil

melakukan tugas dengan baik, member i

umpan balik

5 Memberikan kesempatan Guru mempersiapkan kesempatan melakuan

pelatihan lanjutan, dengan pe latihan khusus

pada penerapan kepada situasi lebih

kompleks dan kehidupan sehari-hari

C. MELAKSANAKAN DAN MENGELOLA PEMBELAJARAN

LANGSUNG

Terdapat dua kegiatan penting dalam melaksanakan pembelajaran

langsung, yaitu:

• Tugas perencanaan, yaitu memilih isi, melakukan analisis tugas,

merupakan tujuan, merencanakan waktu dan ruang.

• Tugas-tugas interaktif yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanan

dalam kelas, antara lain menyiapkan tujuan, menyiapkan peserta didik

presentasi dan demonstrasi, dan menyediakan pelatihan terbimbing.

Penilaian hasil belajar didik ditentukan pada praktek pengembangan

dan penerapan pengetahuan dasar yang sesuai, mengukur dengan teliti

keterampilan yang sederhana dan keterampilan yang kompleks.
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L A T I H A N 1

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas

kerjakan latihan berikut!

1) Jelaskan tahapan pembelajaran langsung (DI)?

2) Jelaskan dengan tabulasi peran guru dalam pembelajaran langsung

(DI)?

3) Apasaja tugas penting yang harus dipenuhi saat melaksankan

pembelajaran langsung (DI)?

RANGKUMAN

Pengajaran langsung adalah suatu model pengajaran yang memberikan

siswa mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi dari guru

melalui 5 tahap yaitu (1) Penyajian tujuan pembelajaran; (2)

Mendemonstrasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan; (3) Pemberian

latihan terbimbing; (4) Mengevaluasi pemahaman siswa dan memeberikan

umpan balik; (5) Pemberian perluasan latihan.

TEST FORMATIF

Pilihlah satu jawawaban yang paling tepat!

1. Manakah kalimat dibawah ini yang tidak benar…

A. Pengajaran langsung dirancang khusus untuk menunjang proses

belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan presedural

B. Pengajaran langsung dirancang untuk pengetahuan deklaratif

C. Pengajaran langsung dirancang untuk pengetahuan yang

bermasalah

D. Pengajaran langsung dapat diajarkan selangkah demi selangkah

2. Tahapan pengajaran langsung yang benar adalah…

A. Tujuan, mendemonstrasikan, latihan, evaluasi

B. Tujuan demonstrasi, latihan perluasan latihan
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C. Demonstrasi, latihan, evaluasi, tujuan
D. Tujuan, demonstrasi, latihan, evaluasi, perluasan latihan

3. Tahap mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan terhadap
pada...
A. Tahap 1 C. Tahap 3
B. Tahap 2 D. Tahap 4

4. Guru merencanakan pengetahuan atau keterampilan terdapat pada…
A. Tahap 1 C. Tahap 4
B. Tahap 3 D. Tahap 5

5. Pemberian pujian dan umpan balik dilakukan pada tahap...
A. Penyampaian tujuan
B. Mendemonstarasikan pengetahuan
C. Memberikan latihan terbimbing
D. Mengevaluasi pemaham siswa

Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban test formatif! Yang
terdapat dibagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar.
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk menghitung tingkat penguasaan
Anda terhadap materi pengerjaan.

Rumus:
                             Jumlah jawaban Anda yang benar
Tingkat penguasaan =   x 100 %
                                                  Jumlah soal
Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90% - 100% = baik sekali
80% - 89% = baik
60% - 79% = cukup

        <60% = kurang
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Modul-6

MULTIPLE INTELLIGENCES
TEORY (MIT)
Oleh: Riki Apriandi

A. Pendahuluan

Pada bab ini Anda akan dikenalkan dengan Teori Kecerdasan

Majemuk (Multiple Intelligences Teory) yang disingkat dengan MIT.

MIT merupakan suatu teori yang penting karena berkaitan dengan bidang

pendidikan. MIT pada dasarnya merupakan pengembangan dari

kecerdasan otak atau Intelegent Quotient (IQ), kecerdasan emotional

atau Emotional Quotient (EQ), dan kecerdasan spiritual atau Spiritual

Quotient (SQ).

Pentingnya MIT untuk dipelajari karena membuka paradigma orang

tua, untuk lebih memahami arti dari keunikan dan kekhasan masing-masing

anak, teori ini lebih terfokus pada bakat dan potensi anak. Allah SWT

menciptakan manusia dengan memiliki ciri khas tersendiri. Artinya setiap

individu memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan

tersebut bermacam-macam, mulai dari perbedaan fisik, pola berpikir dan

cara-cara merespon atau mempelajari hal-hal baru. Dalam hal belajar,

masing-masing individu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam

menyerap pelajaran yang diberikan. Secara khusus, pandangan MIT

mengarahkan kita untuk tidak menilai seseorang dari satu penilaian saja,

melainkan dari berbagai penilaian. Dan harapan dari penerapan teori ini

adalah adanya sistem penilaian yang baku dengan berbagai bentuk penilaian

yang diterapkan secara umum di berbagai tingkat satuan pendidikan.
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MIT pertama sekali diusulkan oleh Prof. Howard Gardner pada

tahun 1983. Teori ini muncul berdasarkan pengamatan Gardner, yang

melihat bahwa seorang anak di sekolah dengan prestasi akademik yang

menonjol, tidak bisa dipastikan bahwa dia lebih pintar, dibandingkan dengan

anak yang terlihat susah payah mengikuti pelajaran sekolah dan lebih banyak

menghabiskan waktu untuk bermain atau berolahraga. Intelligence,

particularly as it is traditionally defined, does not sufficiently

encompass the wide variety of abilities humans display. Menurutnya

kepandaian anak tidak semata-mata dilihat dari prestasinya di sekolah.

Anak yang tertinggal pelajarannya di sekolah mungkin menonjol pada area

kecerdasan lain, misalnya saja olahraga, musik atau seni.

Selama pengamatannya, Gardner melihat bahwa kecerdasan dapat

dikategorikan, dan setiap individu memiliki kecenderungan kecerdasan

tertentu yang menonjol (disadari maupun tidak). Walaupun demikian,

kecerdasan menonjol ini mungkin akan terlihat lebih signifikan pada mereka

yang mengalami cedera otak. Sementara yang tidak, kemungkinan besar

memiliki kecerdasan yang berimbang di tiap area kecerdasan. Disimpulkan

bahwa semua manusia mempunyai lebih dari satu kecerdasan, dan tidak

ada istilah manusia yang tidak cerdas.

Bagi para pendidik, mereka akan melihat bahwa ada variasi dalam

belajar, yang setiap variasi menimbulkan konsekuensi dalam cara pandang

dan evaluasinya. Dengan demikian, Gardner mendeskripsikan tujuh area

kecerdasan, yaitu: bodily-kinesthetic, interpersonal, verbal-linguistic,

logical-mathematical, intrapersonal, visual-spatial dan musical.

Kemudian Gardner menambahkan tiga kecerdasan lagi, yaitu naturalistic,

eksistens, dan spiritual. Tiap kecerdasan mempunyai ciri khas dan

membawa karakter tertentu, seperti gaya belajar, potensi bakat, minat,

bahkan sifat personal. Seorang individu dapat memiliki beberapa

kecerdasan yang menonjol, bahkan semua kecerdasan tersebut dia miliki
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secara hampir berimbang. Jika lingkungan dapat dengan tepat memberikan

stimulasi yang dibutuhkan, kecerdasan tertentu yang menjadi kelebihan

seseorang, dan akan membawanya menjadi ahli di bidang tersebut dan

mengembangkan potensi pribadi yang akan membawa kesuksesan baginya.

Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan teori Multiple Intelligences (MIT)

2. Menjelaskan ciri-ciri teori Multiple Intelligences (MIT)

3. Menjelaskan jenis-jenis teori Multiple Intelligences (MIT)

4. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi MIT

5. Mengaplikasikan teori MIT dalam Pembelajaran sains

6. Menganalisiskeunggulan dan kelemahan dari Proses pembelajaran

dengan menggunakan sistem MIT

B. MULTIPLE INTELLIGENCES TEORY (MIT)

Multiple Intelligences (MIT) merupakan teori kognitif baru yang

diartikan sebagai suatu teori kecerdasan majemuk. Teori ini pertama sekali

diperkenalkan oleh seorang psikolog dan profesor utama di Cognition

and Education, Harvard Graduate School of Education dan juga

profesor di bidang Neurologi, Boston University School of Medicine

yang bernama Prof. Howard Gardner. Konsep ini memiliki esensi bahwa

setiap individu adalah unik, dan perlu menyadari serta mengembangkan

ragam kecerdasan dan kombinasi-kombinasinya. Teori ini mempertahankan

suatu pandangan yang pluralistik mengenai pikiran, mengakui banyak

aspek kognisi yang berlainan yang memiliki kekhasan masing-masing dan

memandang setiap individu memiliki kekuatan-kekuatan kognitif yang

berbeda dan gaya kognitif yang tidak sama. MIT dilandaskan pada temuan-

temuan mutakhir sains kognitif (yang mempelajari pikiran) dan neurosains

(yang mempelajari otak).
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Kegiatan pendidikan dan pengajaran terpusat pada kemampuan

kognitif, dan berdasarkan teori MIT apapun yang ada dalam diri setiap

individu tidak harus pada kemampuan logis matematisnya. Misalnya saja

seorang peserta didik mendapatkan nilai mata pelajaran matematika 4

(rendah), dan sebaiknya dia juga harus diapresiasi sangat tinggi atas

kecerdasan musiknya yang membuatnya mampu mendapatkan nilai 8,5

(tinggi) untuk mata pelajaran seni suara. Pengembangan kognitifnya oleh

sekolahnya harus berpusat pada kecerdasan musiknya, sehingga dia sebagai

individu mendapat kesempatan yang luas untuk berprestasi sesuai dengan

bakat dan jenis kecerdasannya.

Gardner menjelaskan bahwa kecerdasan (intelligence) adalah

seperangkat kapasitas, bakat-bakat, atau kecakapan-kecakapan mental.

Kapasitas di sini khususnya kapasitas untuk memproses suatu jenis

informasi. Kapasitas ini berbasis pada neurobiologi insani dan psikologi

insani. Artinya berkaitan dengan latar sosio-budaya dan pendidikan serta

pengasuhan. Dengan kecerdasan yang kita miliki, kita diharapkan mampu

memecahkan masalah-masalah, atau untuk menciptakan produk-produk

yang dihargai tinggi di dalam satu atau lebih latar kultural.

Penerapan MIT perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Setiap orang memiliki semua kecerdasan, hanya saja profil tiap orang

mungkin berbeda. Ada yang tinggi pada semua jenis kecerdasan ada

pula yang hanya rata-rata dan tinggi pada dua atau tiga jenis

kecerdasan.

2. Orang dapat mengembangkan setiap kecerdasan sampai pada tingkat

penguasaan yang memadai. Kecerdasan dapat distimulasi,

dikembangkan sampai batas tertinggi melalui pengayaan, dukungan

yang baik, dan pengajaran.

3. Kecerdasan-kecerdasan umumnya bekerja bersamaan dengan cara

yang kompleks. Dalam aktivitas sehari-hari, kecerdasan saling
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berkaitan dalam satu rangkain: menendang bola (kinestetik), orientasi

diri di lapangan (spasial),  dan mengajukan protes ke wasit (linguistik

dan interpersonal).

4. Ada banyak cara untuk menjadi cerdas dalam setiap kategori.

Seseorang yang cerdas linguistik mungkin tidak pandai menulis, tetapi

pandai bercerita dan berbicara secara memukau.

C. PENGERTIAN KECERDASAN (INTELLIGENCE)

Beberapa ahli menekankan struktur kecerdasan dengan

menggambarkan sebagai suatu “kecakapan”.

1. Menurut bahasa, kecerdasan diartikan sebagai kemampuan umum

dalam memahami hal-hal yang abstrak.

2. Menurut istilah, kecerdasan diartikan sebagai kesanggupan seseorang

untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan dapat diabstraksikan

pada suatu kualitas yang sama.

Definisi menurut beberapa ahli:

1. Definisi kecerdasan menurut Howard Gardner:

a. Kecakapan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam

kehidupannya.

b. Kecakapan untuk mengembangkan masalah baru untuk

dipecahkan.

c. Kecakapan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang

bermanfaat didalam kehidupannya.

2. Definisi kecerdasan menurut William Stern:

Kecerdasan adalah kesanggupan jiwa untuk menghadapi dan

mengatasi kesulitan-kesulitan baru dengan sadar, dengan berpikir cepat

dan tepat.
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Kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang

untuk melihat suatu masalah, dan menyelesaikan masalah tersebut atau

membuat sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain (Ahsan, M., dkk.,

2015). Empat syarat khusus yang terdapat pada setiap kecerdasan adalah:

1. Setiap kecerdasan dapat dilambangkan

2. Setiap kecerdasan mempunyai riwayat perkembangan

3. Setiap kecerdasan rawan terhadap cacat akibat kerusakan atau cedera

pada wilayah otak tertentu

4. Setiap kecerdasan mempunyai keadaan akhir berdasar nilai budaya

Berdasarkan pemahaman atas konsep MIT sebagaimana diuraikan

di atas, maka kesimpulannya adalah 1. Kecerdasan merupakan sesuatu

yang dinamis, terus tumbuh dan berubah sepanjang hayat, dan bukan sesuatu

yang statis yang dibawa sejak lahir; 2. Kecerdasan dapat diperbaiki,

diperluas, dan diperkuat; 3. Keterbatasan kecerdasan dibuat oleh individu

sendiri (Lazear, 1991); dan 4. Setiap orang memiliki semua jenis

kecerdasan, yang dapat dikuatkan, inventori suatu profil kecerdasan

seseorang hanya bermakna diwaktu tersebut, kecerdasan cenderung dapat

diubah, dan MIT orang bermakna dapat diberdayakan dan bukan sebagai

label mereka.

D. CIRI-CIRI TEORI MULTIPLE INTELLIGENCESTEORY

(MIT)

Sampai saat ini MIT masih berfokus pada upaya mengenali dan

menguraikan bakat bukannya pada membuat struktur halus dan

berfungsinya kecerdasan. MIT menurut Gardner memiliki beberapa ciri

penting yang membedakannya dengan teori kecerdasan lain.

1. MIT adalah teori fungsi kognitif. Teori ini menandakan bahwa setiap

orang memiliki semua kapasitas kecerdasan. Hanya saja, semua
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kecerdasan tersebut bekerja dengan cara yang berbeda-beda, tetapi

berfungsi bersama-sama secara khas dalam diri seseorang. Seseorang

mungkin memiliki semua kecerdasan pada tingkat yang relatif tinggi,

sementara orang lain mungkin hanya memiliki kecerdasan-kecerdasan

itu dalam kondisi paling dasar (relatif rendah) (Armstrong, 2009).

2. Pada umumnya orang dapat mengembangkan setiap kecerdasan

sampai pada tingkat penguasaan yang memadai. Menurut Gardner,

setiap orang sebenarnya mempunyai kapasitas untuk mengembangkan

kecerdasan-kecerdasannya hingga tingkat tertinggi, asalkan

memperoleh dukungan, pengayaan, dan pembelajaran yang tepat atau

pas (Armstrong,2009). Ini berarti, seorang anak yang memperoleh

dukungan positif dari orang tua, fasilitas yang menunjang, bimbingan

yang intensif akan memiliki peluang untuk mengembangkan

kecerdasan-kecerdasannya, seperti bermain musik, bercerita, melukis,

dan menari (Gardner, 1993).

3. Pada umumnya kecerdasan-kecerdasan bekerja bersamaan melalui

cara yang kompleks. Menurut Gardner, kecuali pada diri orang yang

mengalami cidera otak, kecerdasan-kecerdasan itu tidak berdiri sendiri

dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan selalu berinteraksi satu

dengan yang lain. Ketika bermain sepak bola, misalnya, seseorang

tidak semata-mata mengandalkan kecerdasan kinestetik (untuk

menendang) tetapi juga memanfaatkan kecerdasan visual-spasial

(untuk mengorientasikan diri danmengantisipasi lintasan bola).

E. JENIS-JENIS MULTIPLE INTELLIGENCESTEORY (MIT)

Tahap awal Gardner menyusun daftar tujuh kecerdasan yakni

kecerdasan linguistik (linguistic intelligence), kecerdasan logis-matematis

(logical-mathematical intelligence), kecerdasan visual spasial (spatial

intelligence), kecerdasan musikal (musical intelligence), kecerdasan
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gerak tubuh (bodily-kinesthetic intelligence), kecerdasan interpersonal

(interpersonal intelligence), kecerdasan intrapersonal (intrapersonal

intelligence). Kemudian pada akhir tahun 1990-an diidentifikasi inteligensi

kedelapan yaitu naturalistic intelligence (Rose dan Nicholl, 1998,

Gardner 1999), dan pada tahun yang sama Gardner telah

mempertimbangkan inteligensi kesembilan dan kesepuluh yaitu existential

intelligence dan spiritual intelligence. Gardner tidak pernah membuat

aturan kemungkinan adanya penambahan jenis inteligensi yang lainnya lagi,

mengingat penelitian multiple intelligences dapat dikatakan masih baru

lahir (Carvin, 2000 dalam Legowo, 2017).

Berdasarkan perkembangan zaman, MIT terus berkembang sehingga

daftarnya juga semakin panjang. Awalnya jumlah kecerdasan yang

teridentifikasi hanya tujuh, dan sekarang jumlahnya sudah mencapai lima

belas. Penjabaran lima belas kecerdasan tersebut, yaitu: 1. Kecerdasan

bahasa (verbal linguistic intelligence), 2. Kecerdasan logika (logical-

mathematical intelligence), 3. Kecerdasan visual-ruang (visual-spatial

intelligence), 4. Kecerdasan raga (bodily kinesthetic intelligence), 5.

Kecerdasan musik (musical intelligence), 6. Kecerdasan sosial

(interpersonal intelligence), 7. Kecerdasan pribadi (intrapersonal

intelligence), 8. Kecerdasan alam (natural intelligence), 9. Kecerdasan

eksistensial (exsistensialist intelligence), 10. Kecerdasan spiritual

(spiritual intelligence), 11. Kecerdasan emosi (emotional intelligence:

Daniel Golemen, 1996), 12. Kecerdasan keuletan (adversity intelligence:

Paul G. Stoltz, 1997), 13. Kecerdasan keuangan (financial intelligence:

Robert T. Kiyosaki, 2002), dan 14. Kecerdasan masak (culiner

intelligence) (Sumardi, 2007). Terakhir, telah ditemukan lagi kecerdasan

terbaru, yakni 15. Kecerdasan identitas.

Khusus dalam buku ini, MIT yang dijelaskan secara rinci hanya terkait

10 jenis kecerdasan, yaitu:
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1. Kecerdasan Bahasa (Verbal Linguistic Intelligence)

Kecerdasan bahasa menunjukkan kemampuan seseorang untuk

menggunakan bahasa dan kata-kata secara efektif baik lisan (bercerita,

berpidato, orator, atau politisi) dan tertulis (wartawan, sastrawan, editor

dan penulis), dalam berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan

gagasan-gagasannya. Menurut Elmubarok (2009), kemampuan ini

menyangkut: kata-kata, berbicara, menulis, bercerita, mendengarkan, buku,

kaset, dialog, diskusi, puisi, lirik, mengeja, bahasa asing, surat, email, pidato,

makalah, dan esai. Umumnya memiliki ciri antara lain: (a) suka menulis

kreatif, (b) suka mengarang kisah khayal atau menceritakan lelucon, (c)

sangat hafal nama, tempat, tanggal atau hal-hal kecil, (d) membaca di waktu

senggang, (e) mengeja kata dengan tepat dan mudah, (f) suka mengisi

teka-teki silang, (f) menikmati dengan cara mendengarkan, (g) unggul dalam

mata pelajaran bahasa (membaca, menulis dan berkomunikasi).

Peserta didik dengan kecerdasan bahasa yang tinggi umumnya ditandai

dengan kesenangannya pada kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan

suatu bahasa seperti membaca, menulis karangan, membuat puisi,

menyusun kata-kata mutiara, dan sebagainya. Cara belajar terbaik bagi

anak-anak yang cerdas dalam verbal-linguistik adalah dengan

mengucapkan, mendengarkan, dan melihat tulisan. Cara terbaik memotivasi

mereka adalah mengajak mereka berbicara, menyediakan banyak buku-

buku, rekaman, serta menciptakan peluang mereka untuk menulis.

Menurut Gardner (Armstrong, 2009), kecerdasan linguistik

“meledak” pada awal masa kanak-kanak dan tetap bertahan hingga usia

lanjut. Kaitannya dengan sistem neurologis, kecerdasan ini terletak pada

otak bagian kiri dan lobus bagian depan. Kecerdasan linguistik

dilambangkan dengan kata-kata, baik lambang primer (kata-kata lisan)

maupun sekunder (tulisan).
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2. Kecerdasan Matematika-Logika (Logical Mathematical

Intelligence)

Kecerdasan matematika disebut juga kecerdasan logis dan penalaran,

karena merupakan dasar dalam memecahkan masalah dengan memahami

prinsip-prinsip yang mendasari sistem kausal atau dapat memanipulasi

bilangan, kuantitas dan operasi (Yaumi 2012:15). Kecerdasan matematika-

logika menunjukkan kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif

dan deduktif, berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisis

pola angka-angka, memecahkan masalah dengan menggunakan

kemampuan berpikir, menggunakan angka dengan baik (misalnya ahli

matematika, fisikawan, akuntan pajak, dan ahli statistik), dan melakukan

penalaran (misalnya, programmer, ilmuwan dan ahli logika). Menurut

Elmubarok (2009), kemampuan ini menyangkut: bereksperimen, bertanya,

menghitung, logika deduktif dan induktif, mengorganisasi, fakta, teka-teki,

dan skenario.

Peserta didik dengan kecerdasan matematika-logika tinggi cenderung

menyenangi kegiatan menganalisis dan mempelajari sebab akibat terjadinya

sesuatu. Menurut Gardner, kecerdasan logika-matematika bersemayam

di otak depan sebelah kiri dan parietal kanan. Kecerdasan ini dilambangkan

dengan angka-angka dan lambang matematika lain. Kecerdasan ini

memuncak pada masa remaja dan masa awal dewasa. Beberapa

kemampuan matematika tingkat tinggi akan menurun setelah usia 40 tahun.

Ciri-ciri kecerdasan matematika-logika: (a) menghitung problem aritmatika

dengan cepat, (b) suka mengajukan pertanyaan yang sifatnya analisis,

misalnya mengapa hujan turun?, (c) ahli dalam permainan catur, (d) mampu

menjelaskan masalah secara logis, (d) suka merancang eksperimen untuk

membuktikan sesuatu, (e) menghabiskan waktu dengan permainan logika

seperti teka-teki, berprestasi dalam Matematika dan IPA, (f) menemukan

adanya pola, (g) induksi dan deduksi, (h) mengorganisasikan/ membuat



105

garis besar, (i) membuat langkah-langkah, (j) bermain permainan yang perlu

strategi, (k) berpikir abstrak dan menggunakan simbol abstrak, dan (l)

menggunakan algoritma.

3. Kecerdasan Visual-Spasial (Visual Spatial Intelligence)

Kecerdasan visual-spasial menunjukkan kemampuan seseorang untuk

memahami secara lebih mendalam hubungan antara objek dan ruang.

Peserta didik memiliki kemampuan untuk menciptakan imajinasi bentuk

atau kemampuan untuk menciptakan bentuk-bentuk tiga dimensi seperti

dijumpai pada orang dewasa yang menjadi pemahat patung atau arsitek

suatu bangunan. Kecerdasan ini meliputi kemampuan membayangkan,

mempresentasikan ide secara visual atau spasial, dan mengorientasikan

diri secara tepat dalam ruang lingkup spasial. Menurut Elmubarok (2009),

kemampuan ini menyangkut: sketsa, menggambar, visualisasi, mencorat-

coret, citra, grafik, desain, tabel, seni, video, film, dan ilustrasi. Ciri-ciri

kecerdasan visual-spasial antara lain: (a) memberikan gambaran visual yang

jelas ketika menjelaskan sesuatu, (b) mudah membaca peta atau diagram,

(c) menggambar sosok orang atau benda persis aslinya, (d) senang melihat

film, slide, foto, atau karya seni lainnya, (e) sangat menikmati kegiatan

visual, seperti teka-teki atau sejenisnya, (f) suka melamun dan berfantasi,

(g) mencoret-coret di atas kertas atau buku tugas sekolah, (h) lebih

memahamai informasi lewat gambar daripada kata-kata atau uraian dan

(i) menonjol dalam mata pelajaran seni.

Guru dapat merangsang kecerdasan visual-spasial dengan melalui:

(a) berbagai program seperti melukis, membentuk sesuatu dengan plastisin,

mengecap dan menyusun potongan gambar, (b) menyediakan berbagai

fasilitas yang memungkinkan anak mengembangkan daya imajinasi mereka,

seperti alat-alat permainan konstruktif, balok-balok bentuk geometri

berbagai warna dan ukuran, peralatan menggambar, pewarna, alat-alat
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dekoratif (kertas warna-warni, gunting, lem dan benang) dan berbagai

buku bergambar dan (c) menyediakan beberapa miniatur benda-benda

yang disukai anak, seperti mobil-mobilan, pesawat terbang, rumah-

rumahan, hewan dan orang-orangan.

Menurut Gardner (1993), kecerdasan visual-spasial mempunyai lokasi

di otak bagian belakang hemisfer kanan. Kecerdasan ini berkaitan erat

dengan kemampuan imajinasi anak. Pola pikir topologis (bersifat mengurai

bagian-bagian dari suatu objek) pada awal masa kanak-kanak

memungkinkan mereka menguasai kerangka pikir euclidean pada usia 9-

10 tahun. Kepekaan artistik pada kecerdasan ini tetap bertahan hingga

seseorang itu berusia tua.

4. Kecerdasan Kinestetik-Jasmani (Body/ Kinesthetic Intelligence)

Kecerdasan kinestetik menunjukkan kemampuan seseorang untuk

secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk

berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Kemampuan ini

menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan.

Misalnya sebagai aktor, pemain pantomim, atlet, atau penari. Keterampilan

menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu. Misalnya

pengrajin, pematung, tukang batu, ahli mekanik, dokter bedah.

Kecerdasan ini meliputi kemampuan fisik spesifik seperti koordinasi,

keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelenturan, kecepatan atau

kemampuan menerima rangsangan. Memiliki ciri: (a) banyak bergerak

ketika duduk atau mendengarkan sesuatu, (b) aktif dalam kegiatan fisik

seperti berenang, bersepeda, hiking atau skateboard, (c) perlu menyentuh

sesuatu yang sedang dipelajarinya, (d) menikmati kegiatan melompat, lari,

gulat atau kegiatan fisik lainnya, (e) memperlihatkan keterampilan dalam

bidang kerajinan tangan seperti mengukir, menjahit, memahat, (f) pandai

menirukan gerakan, kebiasaan atau prilaku orang lain, (g) bereaksi secara
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fisik terhadap jawaban masalah yang dihadapinya, (h) suka membongkar

berbagai benda kemudian menyusunnya lagi dan (i) berprestasi dalam mata

pelajaran olahraga dan yang bersifat kompetitif. Menurut Elmubarok

(2009), kemampuan ini menyangkut: menari, berlari, melompat, menyentuh,

menciptakan, mencoba, mensimulasikan, merakit/ membokar, bermain

drama, permainan, dan indera peraba.

Guru dapat memfasilitasi anak-anak yang memiliki kecerdasan ini

dengan memberi kesempatan pada mereka untuk bergerak. Pembelajaran

dirancang sedemikian rupa sehingga anak-anak leluasa bergerak dan

memiliki peluang untuk mengaktualisasikan dirinya secara bebas.

Pembelajaran dapat dilakukan di luar ruangan seperti meniti titian, berjalan

satu kaki, senam irama, merayap, dan lari jarak pendek. Permainan yang

bermuatan akademis sangat membantu anak-anak menyalurkan kebutuhan

mereka untuk bergerak.

Menurut Gardner, kecerdasan gerak-kinestetik mempunyai lokasi di

otak serebelum, basal ganglia (otak keseimbangan) dan motor korteks.

Kecerdasan ini memiliki wujud relatif bervariasi, bergantung pada

komponen-komponen kekuatan dan fleksibilitas serta doimain seperti tari

dan olah raga.

5. Kecerdasan Musikal (Musical/ Rhythmic Intelligence)

Kecerdasan musikal menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka

terhadap suara-suara non-verbal yang berada di sekelilingnya, termasuk

dalam hal ini adalah irama, pola nada, melodi, warna nada, atau suara

suatu lagu. Misalnya penikmat musik, kritikus musik, komposer, penyanyi.

Menurut Gardner, musikal merupakan kecerdasan yang tumbuh paling awal

dan muncul secara tidak terduga dibandingkan dengan bidang lain pada

kecerdasan manusia. Kecerdasan musikal mampu bertahan hingga usia

tua. Selain itu kecerdasan ini memiliki kemampuan menangani bentuk-
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bentuk musikal dengan cara mempersepsikan, membedakan, mengubah

dan mengekspresikan. Amstrong menjelaskan bahwa kecerdasan musikal

melibatkan kemampuan menyanyikan sebuah lagu, mengingat melodi musik,

mempunyai kepekaan dan irama, atau sekadar menikmati musik.

Kemampuan ini juga menyangkut; menyanyi, bersenandung, mengetuk-

ngetuk, irama, melodi, kecepatan, warna nada, alat musik, dan rima

(Elmubarok 2009). Kecerdasan musikal mempunyai lokasi di otak bagian

kanan (Gardner, 1993).

Ciri-ciri kecerdasan ini adalah (a) suka memainkan alat musik di rumah

atau di sekolah, (b) mudah mengingat melodi suatu lagu, (c) lebih bisa

belajar dengan iringan musik, (d) bernyanyi atau bersenandung untuk diri

sendiri atau orang lain, (e) mudah mengikuti irama musik, (f) mempunyai

suara bagus untuk bernyanyi, (g) berprestasi bagus dalam mata pelajaran

musik.

6. Kecerdasan Interpersonal (Interpersonal Intelligence)

Kecerdasan interpersonal menunjukkan kemampuan seseorang untuk

peka terhadap perasaan orang lain. Mereka cenderung untuk memahami

dan berinteraksi dengan orang lain sehingga mudah bersosialisasi dengan

lingkungan di sekelilingnya. Orang yang memiliki kecerdasan seperti ini

menyukai dan menikmati bekerja secara kelompok, belajar sambil

berinteraksi dan senang menjadi mediator dalam perselisihan (Jasmine

2007:26). Kecerdasan ini meliputi kemampuan mempersepsikan dan

membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan orang lain.

Dengan kata lain, mampu berinteraksi atau bergaul dengan orang lain secara

baik. Kecerdasan ini juga meliputi kepekaan terhadap ekspresi wajah,

suara, gerak-isyarat. Misalnya seperti motivator, psikolog dan sebagainya.

Menurut Elmubarok (2009), kemampuan ini menyangkut: memimpin,

mengorganisasi, berinteraksi, menyayangi, berbicara, sosialisasi, manipulasi,
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menjadi pendamai, permainan kelompok, klub, teman-teman, dan

kelompok kerjasama.

Kecerdasan ini sering disebut sebagai kecerdasan sosial, yang selain

kemampuan menjalin persahabatan yang akrab dengan teman, juga

mencakup kemampuan seperti memimpin, mengorganisir, menangani

perselisihan antar teman, memperoleh simpati dari peserta didik yang lain,

dan sebagainya. Ciri-ciri dari kecerdasan ini adalah (a) mempunyai banyak

teman, (b) suka bersosialisasi di sekolah atau di lingkungan tempat

tinggalnya, (c) banyak terlibat dalam kegiatan kelompok di luar jam sekolah,

(d) berperan sebagai penengah ketika terjadi konflik antar temannya, (e)

berempati besar terhadap perasaan atau penderitaan orang lain, (f) sangat

menikmati pekerjaan mengajari orang lain, (g) berbakat menjadi pemimpin

dan berprestasi dalam mata pelajaran ilmu sosial.

Riset mengenai otak menunjukkan bahwa otak bagian depan

memegang peran yang sangat penting dalam pengetahuan interpersonal.

Kerusakan pada bagian ini dapat menyebabkan perubahan kepribadian

yang besar (Gardner, 1993). Kecerdasan interpersonal ini bersemayam,

terutama pada hemisfer kanan dan sistem limbik. Kecerdasan ini dipengaruhi

oleh kualitas kedekatan atau ikatan kasih sayang selama masa kritis tiga

tahun pertama (Armstrong, 2009). Oleh karena itu, anak yang dipisahkan

dari ibunya pada masa pertumbuhan awal, mungkin akan mengalami

permasalahan yang serius. Selain itu, kecerdasan interpersonal juga

dipengaruhi oleh interaksi sosial manusia (Gardner, 1993).

7. Kecerdasan Intrapersonal (Intrapersonal Intelligence)

Kecerdasan intrapersonal merupakan kecerdasan dunia batin,

kecerdasan yang bersumber pada pemahaman diri secara menyeluruh guna

menghadapi, merencanakan, dan memecahkan berbagai persoalan yang

dihadapi (Yaumi 2012:20). Kecerdasan intrapersonal menunjukan
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kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan dirinya sendiri. Ia

cenderung mampu untuk mengenali berbagai kekuatan maupun kelemahan

yang ada pada dirinya sendiri. Peserta didik semacam ini senang melakukan

instropeksi diri, mengoreksi kekurangan maupun kelemahannya, kemudian

mencoba untuk memperbaiki diri. Beberapa diantaranya cenderung

menyukai kesunyian dan kesendirian, merenung, dan berdialog dengan

dirinya sendiri. Menurut Elmubarok (2009), kemampuan ini menyangkut:

berpikir, meditasi, bermimpi, berdiam diri, mencanangkan tujuan, refleksi,

merenung, membuat jurnal, menilai diri, waktu menyendiri, proyek yang

dirintis sendiri, menulis, dan introspeksi.

Kecerdasan ini memiliki ciri antara lain: (a) memperlihatkan sikap

independen dan kemauan kuat, (b) bekerja atau belajar dengan baik

seorang diri, (c) memiliki rasa percaya diri yang tinggi, (d) banyak belajar

dari kesalahan masa lalu, (e) berpikir fokus dan terarah pada pencapaian

tujuan dan (f) banyak terlibat dalam hobi atau proyek yang dikerjakan

sendiri.

Anak-anak yang cerdas dalam intrapersonal, walaupun memiliki

kemauan kuat tetapi mereka mampu mengubah target ketika target awal

gagal. Mereka mampu belajar dari kegagalan dan memahami kekuatan

serta kelemahan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka dapat dengan

tepat mengungkapkan perasaannya. Selain itu, mereka juga mampu

menghargai diri sendiri dan memiliki kemampuan untuk berkreasi dan

berhubungan secara dekat (Armstrong, 2009). Awal masa anak-anak

merupakan saat yang menentukan bagi perkembangan intrapersonal. Anak-

anak yang memperoleh kasih sayang, pengakuan, dorongan, dan tokoh

panutan cenderung mampu mengembangkan konsep diri yang positif dan

mampu membentuk citra diri sejati (Armstrong, 1994). Untuk merangsang

kecerdasan intrapersonal, guru perlu menjalin komunikasi yang baik dengan

anak-anak. Model permainan yang memperkenalkan berbagai emosi dan
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perasaan, serta identifikasi diri yang sebenarnya, menurut kaca mata anak

perlu dikembangkan. Selain itu, pengakuan akan keberbedaan gaya

“belajar” anak mutlak diciptakan. Oleh karena itu, kesempatan untuk

menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri tetap diperlukan di samping

dorongan untuk bekerja sama dengan teman secara berpasangan dan

berkelompok.

Dorongan tumbuhnya kecerdasan intrapersonal harus disertai dengan

sikap positif para guru dalam menilai setiap perbedaan individu. Pujian

yang tulus, sikap tidak mencela, dukungan yang positif, menghargai pilihan

anak, serta kemauan mendengarkan cerita dan ide-ide anak merupakan

stimulasi yang sesuai untuk menumbuhkan kecerdasan intrapersonal ini.

Kecerdasan intrapersonal mempunyai tempat di otak bagian depan.

Kerusakan otak bagian ini kemungkinan akan menyebabkan orang mudah

tersinggung atau euforia. Sementara kerusakan di bagian yang lebih atas,

kemungkinan besar akan menyebabkan sikap tak acuh (cuek), enggan-

lesu, lamban, dan apati (semacam depresi). Anak-anak autis adalah contoh

anak-anak yang cacat dalam kecerdasan intrapersonal. Mereka tidak

mampu merujuk diri mereka sendiri. Meskipun demikian, mereka mungkin

memiliki kemampuan yang luar biasa di bidang musik, matematika atau

spasial.

8. Kecerdasan Naturalis (Naturalistic Intelligence)

Kecerdasan naturalistik didefinisikan sebagai keahlian mengenali dan

mengategori spesies, baik flora maupun fauna, di lingkungan sekitar, dan

kemampuannya mengolah dan memanfaatkan alam, serta melestarikannya

(Yaumi 2012:23). Kecerdasan naturalis menunjukkan kemampuan

seseorang untuk peka terhadap lingkungan alam, misalnya senang berada

di lingkungan alam yang terbuka seperti pantai, gunung, cagar alam, atau

hutan. Kecerdasan naturalis memiliki kemampuan mengenali dan
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mengkategorikan spesies, flora, dan fauna di lingkungan sekitar. Menurut

Elmubarok (2009), kemampuan ini menyangkut: jalan-jalan di alam terbuka,

berinteraksi dengan binatang, pengategorian, menatap binatang, meramal

cuaca, simulasi, dan penemuan.

Kecerdasan ini memiliki ciri antara lain: (a) suka dan akrab pada

berbagai hewan peliharaan, (b) sangat menikmati berjalan-jalan di alam

terbuka, (c) suka berkebun atau dekat dengan taman dan memelihara

binatang, (d) menghabiskan waktu di dekat akuarium atau sistem kehidupan

alam, (e) suka membawa pulang serangga, daun bunga atau benda alam

lainnya dan (f) berprestasi dalam mata pelajaran IPA, Biologi, dan

lingkungan hidup.

Kecerdasan naturalis dapat diwujudkan dalam kegiatan investigasi,

ekesperimen, menemukan elemen, fenomena alam, pola cuaca, kondisi

yang mengubah karakteristik sebuah benda (es mencair ketika terkena

panas matahari) (Hutinger, 2003). Kecerdasan naturalis memiliki peran

yang besar dalam kehidupan. Pengetahuan anak mengenai alam, hewan,

dan tumbuh-tumbuhan dapat mengantarkan mereka ke berbagai profesi

strategis, seperti dokter hewan, insinyur pertanian, perkebunan, kehutanan,

kelautan, ahli farmasi, ahli geodesi, geografi dan ahli lingkungan.

Kecerdasan naturalis berada di wilayah-wilayah parietal kiri.

Kecerdasan ini muncul secara dramatis pada sebagian anak. Kecerdasan

ini, menurut Leslie Owen Wilson berkaitan dengan wilayah otak yang peka

terhadap pengenalan bentuk atau pola, membuat hubungan yang sangat

tidak kentara. Bukan hanya itu, kecerdasan naturalis juga berkaitan dengan

wilayah otak yang peka terhadap sensori persepsi dan bagian otak yang

berkaitan dengan membedakan dan mengklasifikasikan sesuatu, yaitu otak

bagian kiri.
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9. Kecerdasan Spiritual (Spiritualist Intelligence)

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang menyangkut kemampuan

manusia mengenal Tuhannya, meyakini keberadaan dan ke-Esaan Tuhan,

serta melakukan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang

dilarang-Nya. Menurut Saucier, Gerard dan Katarzyna Skrzypinska

(2006:74) kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang dalam

berhubungan dengan Tuhannya; dimensi transenden dalam pengalaman

manusia. Kecerdasan ini membantu seseorang untuk mengembangkan

dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan

nilai-nilai positif. Dalam menjalani kehidupan ia tidak akan putus harapan,

karena ada Tuhan tempat bergantung segala sesuatu, dalam keadaan

bahagia, ada Tuhan tempat dia melantunkan puja dan puji syukur.

Kecerdasan ini akan membentuk jiwa dan pribadi yang berakhlak mulia

dan bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat dan negaranya.

10. Kecerdasan Eksistensial (Exsistensialist Intelligence)

Kecerdasan eksistensial dirumuskan Gardner sebagai kecerdasan

yang menaruh perhatian pada masalah hidup yang paling utama.

Kecerdasan eksistensial merupakan kemampuan untuk menempatkan diri

dalam jagat raya yang luas, jauh tak terhingga dan menghubungkannya

dengan kehidupan selanjutnya (kematian). Kecerdasan ini melibatkan

kemampuan manusia dalam menjawab berbagai macam persoalan

terdalam tentang eksistensi atau keberadaan manusia. Mereka berpikir

dan memikirkan tentang eksistensi manusia dan alam. Anak-anak yang

cenderung memiliki kecerdasan ini terkadang mengajukan pertanyaan yang

jarang dipikirkan orang, alih-alih oleh pendidiknya sendiri. Misalnya tiba-

tiba mereka bertanya, “Mengapa aku ada?”, “Untuk apa kita berbuat

kebaikan terhadap manusia?”, “Dimana surga dan neraka itu?”, “Mengapa

kita mati? Kalau semua akan mati, untuk apa aku hidup?”, “Untuk apa

kita selalu beribadah?”.
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F. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MIT

Kecerdasan seseorang yang lemah dapat berubah menjadi kecerdasan

yang paling kuat karena adanya kesempatan untuk mengembangkannya

dengan cara yang tepat. Menurut Armstrong (1993) berkembang tidaknya

suatu kecerdasan bergantung pada tiga faktor penting yaitu (1) aspek

biologis yang mencakup faktor genetik dan keturunan serta kerusakan

otak, (2) sejarah individu termasuk pengalaman dengan orang-orang sekitar

yang dapat meningkatkan atau menekan kecerdasan dan (3) latar belakang

budaya dan sejarah yang mencakup tempat lahir dan tumbuhnya seseorang

serta status budaya dan perkembangan sejarah. Nurlaila, Tientje, & Yul

Iskandar (2004 dalam Setiawati, 2010) menambahkan bahwa faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi MIT anak yaitu intervensi keluarga, intervensi

lingkungan (sekolah), dan gizi (gizi fisik maupun gizi mental).

Jadi, meskipun seseorang tidak memiliki faktor genetik yang

menujukkan suatu kecerdasan, suatu saat kecerdasan tersebut dapat muncul

karena program pelatihan tertentu. Kristalisasi pengalaman (crystallizing

experiences) dan kelumpuhan pengalaman (paralyzing experiences)

merupakan dua proses utama dalam perkembangan kecerdasan.

Kristalisasi pengalaman merupakan konsep yang diberikan oleh David

Feldman yang berarti titik balik (turning point) dalam perkembangan

talenta dan kemampuan seseorang.

Kelumpuhan pengalaman mengacu pada pengalaman yang

“mematikan” kecerdasan. Beberapa faktor lingkungan dapat mempengaruhi

pengembangan atau penekanan kecerdasan (1) akses terhadap sumber

atau mentor, (2) faktor sejarah budaya, (3) faktor geografis, (4) faktor

keluarga, dan (5) faktor situasi. Seiring dengan perkembangan zaman,

kecerdasan juga semakin berkembang. Kecerdasan juga dapat diaktivasi

dengan penggunaan perangkat lunak IT.
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Sebagai contoh kecerdasan lingusitik dapat diaktivasi melalui

penggunaan Microsoft Word, Wikipedia, bahkan permainan sekelas Tetris.

Kecerdasan logika-matematika dapat diaktivasi melalui program Microsoft

Access. Kecerdasan spasial dapat diaktivasi melalui Google Earth atau

Google Maps dan Turbo CAD. Kecerdasan musikal diaktivasi melalui

Finale Songwriter dan Pizzicato. Kecerdasan interpersonal dapat

diaktivasi melalui program Outlook Express, MySpace dan permainan

SimCity. Kecerdasan intrapersonal dapat diaktivasi melalui Cambridge

Career Counseling System dan kecerdasan naturalistik dapat diaktivasi

melalui National Geographic.

G. MIT DALAM PEMBELAJARAN

Teori MIT dianggap dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan

khususnya di Indonesia. Oleh sebab itu hendaknya teori MIT menjadi

perhatian pendidik (guru) dalam mendidik siswa, agar apa yang menjadi

tujuan utama pendidikan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan

demikian, pendidik harus terlebih dahulu mengetahui jenis dan variasi

kecerdasan yang dimiliki siswa, walau penerapan dan pengintegrasian MIT

dalam pembelajaran tidak semudah yang dibayangkan.

Chatib (2012) menganalisis beberapa tantangan yang harus dihadapi

dalam pengaplikasian MIT di dunia pendidikan Indonesia, yaitu (1)

beberapa elemen sistem pendidikan Indonesia masih kurang sejalan dengan

sistem pendidikan yang “proporsional”, (2) pemahaman yang salah tentang

makna sekolah unggulan, (3) desain kurikulum yang masih sentralistis, (4)

penerapan kurikulum yang tidak sejalan dengan evaluasi hasil akhir

pendidikan, (5) masih rendahnya kreativitas dan kualitas guru dan (6) proses

penilaian hanya dilakukan secara parsial pada kemampuan kognitif yang

terbesar, dan belum menggunakan penilaian autentik secara komprehensif.
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Amstrong (2009) meneliti pengaplikasian MIT pada peserta didik

yang semula menyandang disability learning. Setelah beberapa bulan

belajar dengan strategi MIT ternyata mereka adalah anak-anak yang kreatif

dan cerdas. Amstrong menemukan bahwa para guru sebelumnya mengalami

distechia (salah mengajar) yang mengandung virus T yaitu teacher talking

time, task analysis dan tracking. Teacher talking time menganggap

peserta didik belajar saat guru mengajar dengan ceramah. Task analysis

artinya setiap penyampaian materi pelajaran yang diberikan pada siswa

langsung masuk ke materi tanpa menjelaskan kegunaan materi untuk

diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Tracking yaitu pengelompokan

peserta didik ke dalam beberapa kelas berdasarkan kemampuan

kognitifnya, padahal perkembangan psikologi siswa pandai yang masuk

dalam kelas khusus anak pandai mempunyai resiko kemunduran tingkat

kecerdasan (Chatib, 2012).

Dalam proses pembelajaran yang menstimulus MIT siswa, guru harus

mampu mendesain bahan pelajaran (isi kurikulum) yang akan disajikan

berbeda dengan proses pembelajaran yang konvensional. Dalam proses

pembelajaran yang menstimulasi MIT, guru secara dinamis terus menerus

dan dengan cara yang kreatif, selalu berpindah dari satu metode ke metode

lain. Pandangan teori MIT tentang penggunaan metode pembelajaran adalah

bahwa guru dapat menggunakan berbagai macam metode untuk diterapkan.

Ini berarti tidak ada satu metode pembelajaran yang paling cocok untuk

semua siswa. Kemampuan guru dalam proses pembelajaran akan tercermin

pada keterampilannya melakukan improvisasi dalam mengunakan berbagai

metode pembelajaran. Armstrong memberikan nasihat kepada guru yaitu

hendaknya menggunakan variasi metode selaras dengan variasi kekuatan

inteligensi. Kunci penting dalam merancang pelajaran untuk kelas MIT

ialah berpikir tentang bagaimana kita menerjemahkan isi kurikulum menjadi

pengalaman belajar yang menstimulasi profil MIT siswa.
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Jalan terbaik untuk mengembangkan kurikulum yang menggunakan

MIT adalah dengan memikirkan bagaimana cara seseorang dapat

menerjemahkan materi yang akan diajarkan dari suatu kecerdasan kedalam

kecerdasan lainnya. Berikut tujuh langkah untuk menyusun rencana

pembelajaran (lesson plan/ RPP) ataupun pembelajaran berbasis MIT

yaitu:

1. Memusatkan pada tujuan khusus

2. Merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci tentang MIT

3. Mempertimbangkan kemungkinan

4. Melakukan brainstorm

5. Memilih kegiatan yang sesuai

6. Menetapkan urutan rencana kegiatan

7. Mengimplementasikan rencana

Dalam kegiatan ini guru dituntut untuk memahami konsep MIT dan

memiliki kreatifitas dalam memvariasikan pengetahuan dan keterampilan

tentang metode pembelajaran. Armstrong juga memberikan contoh panduan

pembelajaran model MIT yang disebut dengan “key materials and

methods of multiple intelligences teaching”. Dia mengklasifikasi

kerangka pembelajaran MIT menjadi empat dimensi, yaitu dimensi: (1)

inteligensi (sepuluh inteligensi); (2) aktivitas pembelajaran; (3) bahan ajar,

dan (4) strategi pembelajaran.

Secara umum MIT dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran.

Cara-cara penyampaian materi pelajaran yang dapat digunakan oleh guru

sebagai berikut: 1. Kata-kata (Linguistic Intelligence), 2. Angka atau

logika (Logical-Mathematical Intelligence), 3. Gambar (SpatialVisual

Intelligence), 4. Musik (Musical Intelligence), 5. Pengalaman fisik

(Bodily-Kinesthetic Intelligence), 6. Pengalaman sosial (Interpersonal

Intelligence), 7. Refleksi diri (Intrapersonal Intelligence), 8. Pengalaman

di lapangan (Naturalist Intelligence), 9. Peristiwa (Existence
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Intelligence), dan 10. Refleksi diri dan alam (Spiritual Intelligence). Lebih

rinci integrasi MIT ke dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

1. Kecerdasan Logika Matematika (Logical Mathematical

Intelligence)

• Bermain puzzel atau ular tangga

• Bermain dengan bentuk-bentuk geometri

• Pengenalan bilangan melalui nyanyian, tepuk, dan sajak berirama

• Eksperimen sederhana misalnya mencampur warna

• Mengenalkan cara menggunakan kalkulator dan komputer

2. Kecerdasan Bahasa (Verbal Linguistic Intelligence)

• Mengajak anak berdialog dan berdiskusi

• Membacakan cerita

• Bermain peran

• Memperdengarkan lagu atau dongeng anak-anak

• Mengisi buku harian dan menulis surat pada teman

3. Kecerdasan Musikal (Musical/ Rhythmic Intelligence)

• Mengajak anak bermain alat musik (alat musik sungguhan maupun

alat musik buatan sendiri)

• Meminta anak untuk menciptakan irama secara sendiri

• Diskografi, yaitu mencari lagu atau lirik potongan lagu yang

berhubungan dengan topik tertentu

• Meminta anak-anak untuk mengarang sebuah lagu sederhana baik

mengganti syairnya saja maupun dengan melodinya

• Menirukan berbagai nada,memperdengarkan musik instrumentalia,

dan mengajak anak bernyanyi sendiri atau bersama-sama



119

4. Kecerdasan Visual Spasial (Visual Spatial Intelligence)

• Mengajak anak melukis, menggambar, atau mewarnai

• Memberikan kesempatan anak untuk mencoret-coret

• Membuat prakarya

• Menggambarkan benda-benda yang disebut dalam sebuah lagu

atau sajak

• Bermain balok, lego, atau puzzel

5. Kecerdasan Kinestetik/ Fisik (Body/ Kinesthetic Intelligence)

• Mengajak anak menari bersama

• Bermain peran

• Bermain drama

• Berolahraga

• Meniru gerakan orang lain

6. Kecerdasan Interpersonal (Interpersonal Intelligence)

• Membuat peraturan bersama dalam keluarga melalui diskusi

• Memberi kesempatan tanggung jawab di rumah

• Melatih anak-anak menghargai perbedaan pendapat

• Menumbuhkan sikap ramah dan peduli sesama

• Melatih anak mengucapkan terima kasih, minta tolong, atau minta

maaf

• Melatih kesabaran menunggu giliran

7. Kecerdasan Intrapersonal (Intrapersonal Intelligence)

• Bercakap-cakap tentang cita-cita

• Mengisi buku harian atau jurnal sederhana

• Bermain menghadap cermin dan menggambarkan atau

menceritakan apa yang dilihatnya
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• Mengajak anak berimajinasi menjadi tokoh sebuah cerita dalam

buku

• Membuat jadwal kegiatan sehari-hari

8. Kecerdasan Naturalis (Naturalistic Intelligence)

• Karya wisata alam

• Menceritakan apa yang dilihat ketika memandang keluar jendela

• Memelihara hewan atau membawa hewan ke kelas dan anak-

anak diminta untuk mengamatinya

• Menanam pohon di halaman rumah dan mencatat

perkembangannya

• Membuat herbarium sederhana atau membuat kebun/ taman

sebagai proyek bersama

9. Kecerdasan Spiritual (Spiritualist Intelligence)

• Diskusi tentang semua ciptaan Tuhan

• Mengenalkan tata cara sholat yang benar

• Menghafal surat-surat pendek

• Membahas perihal yang dianjurkan dan dilarang agama

10. Kecerdasan Eksistensial (Exsistensialist Intelligence)

• Mengintegrasikan kandungan agama dalam muatan materi

• Mendampingi anak dalam menekuni berbagai profesi moral yang

positif

• Menceritakan tokoh-tokoh penemu islam dilanjutkan dengan

diskusi ringan

Syurfah (2007) juga menjelaskan bahwa metode pembelajaran

dengan pendekatan MIT dalam pembelajaran dapat diimplementasikan
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dalam berbagai bentuk, yakni:

1. Metode Mind mapping (peta pemikiran), Metode ini berfungsi untuk

mengembangkan kecerdasan logis dan kecerdasan verbal.

2. Metode Brainstorming, Metode ini berfungsi untuk mengembangkan

kecerdasan logis, keserdasan intrapersonal dan kecerdasan verbal.

3. Metode Diskusi/ Sharing, Metode ini berfungsi untuk mengembangkan

kecerdasan logis, interpersonal, dan kecerdasan verbal.

4. Metode Tanya jawab, Metode ini berfungsi untuk mengembangkan

kecerdasan logis, kinestetis, interpersonal dan kecerdasan verbal.

5. Metode Presentasi, Metode ini berfungsi untuk mengembangkan

kecerdasan logis, interpersonal, spasial dan kecerdasan verbal.

6. Metode Praktek Lapangan, Metode ini berfungsi untuk

mengembangkan kecerdasan logis, kecerdasan naturalis, dan

kecerdasan verbal.

7. Metode Role Play, Metode ini berfungsi untuk mengembangkan

kecerdasan logis, kecerdasan kinestetik, kecerdasan spasial dan

kecerdasan verbal.

8. Metode Studi Kasus, Metode ini berfungsi untuk mengembangkan,

kecerdasan interpersonal, kecerdasan logis dan kecerdasan verbal.

9. Metode Cerita Pengalaman, Metode ini berfungsi untuk

mengembangkan kecerdasan kinestetik, kecerdasan intrapersonal,

kecerdasan logis dan kecerdasan verbal.

10. Metode Analisis Film, Metode ini berfungsi untuk mengembangkan

kecerdasan musikal, audio visual, logis dan kecerdasan verbal.

11. Metode Analisis Hikmah, Metode ini berfungsi untuk mengembangkan

kecerdasan intrapersonal, logis dan kecerdasan verbal.

12. Metode Interview, Metode ini dapat mengembangkan kecerdasan

interpersonal, verbal, kinestetik dan logis.
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13. Metode Analisis Instrumen, Metode ini dapat mengembangkan

kecerdasan antara lain kecerdasan logis dan kenestetik.

14. Metode Field Trip (karya wisata), Metode ini dapat mengembangkan

kecerdasan antara lain kecerdasan logis, verbal, naturalis, musical,

interpersonal dan kenestetik.

15. Metode Simulasi, Metode ini dapat mengembangkan kecerdasan

antara lain kecerdasan logis, verbal, interpersonal dan kinestetik.

H. EVALUASI DAN ASSESMEN DALAM MIT

Gardner (1999) menyadari bahwa aspek-aspek tertentu dari

inteligensi dapat diukur dan penilaian dalam MIT bukan merupakan output

utama. MIT tidak tergantung pada tes standar atau tes yang didasarkan

pada nilai formal. Teori ini lebih banyak mendasarkan pada penilaian autentik

yang memiliki titik acuan spesifik dan ipsative (tes yang membandingkan

prestasi peserta didik saat ini dengan prestasinya yang lalu). Meskipun

terdapat mekanisme penilaian yang sama, namun konsep dasar  penilaian

tes dalam MIT agak sedikit berbeda. Soal tes yang digunakan sebagai

evaluasi adalah soal yang menantang, bukan soal dengan kriteria sulit. Soal

yang sulit dianggap akan merusak mental siswa untuk maju. Cara tepat

untuk membuat soal yang berkualitas dan menantang adalah model open

book. Dengan model ini, seorang pendidik tidak akan mungkin membuat

soal seperti “Sebutkan urut-urutan proses pencernaan makanan?”. Guru

akan tertantang membuat soal dengan taksonomi Bloom tingkat tinggi seperti

“Apa yang akan terjadi dalam proses pencernaan makanan apabila

seseorang memiliki kebiasaan memakan makanan tanpa mengunyah?”.

Dengan demikian, meskipun open book, daya kritis dan analisis

peserta didik akan sangat berperan dalam mencari jawabannya. Konsep

lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tes yang baik adalah ability

test dan discovering ability. Ability test adalah tes kemampuan yang
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bertujuan mengetahui kemampuan peserta didik, bukan

ketidakmampuannya (disability test). Tes ketidakmampuan memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: 1. soal yang diberikan asing dan tidak akrab dengan

pengetahuan peserta didik, 2. tidak mempunyai batasan yang disepakati.

Discovering ability adalah aktivitas guru untuk menjelajah kemampuan

peserta didik pada saat hasil tes yang diperoleh berada di bawah standar

ketuntasan. Peserta didik dapat diminta menjawab soal yang sama dengan

cara yang lain, jika tidak berhasil barulah dilakukan remedial test (Chatib,

2012).

Alat ukur jenis short test (tes jawaban singkat) yang dikatakan banyak

ahli psikologi mampu mengukur kecerdasan atau inteligensi, kenyataannya

hanya mengukur inteligensi linguistik dan logika. Risiko lain menggunakan

tes-tes tersebut karena dapat memberi label menarik pada anak, tetapi

mengikat kemampuan anak. Di samping itu, cara mengevaluasi kemampuan

anak dengan alat tes tersebut akan membatasi pola pikir seseorang dan

berbahaya bila dimaknai sebagai standar penilaian.

Dalam persoalan alat tes, Gardner bekerjasama dengan David

Feldman dan Kreshevsky (dalam Gardner 1999) untuk meng-assessment

inteligensi anak dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan

spectrum classroom. McGrath dan Noble (1996) mengembangkan

sejumlah strategi assessment untuk mengidentifikasi profil multiple

intelligences seseorang. Beberapa instrumen untuk mengassessment

multiple intelligences yaitu: 1. Multiple Intelligences Checklist for

Adults (MICA) yang digunakan untuk mengungkap kompetensi dan

preferensi multiple intelligences anak usia 11–12 tahun; 2. Multiple

Intelligences Checklist for Upper Primary and Secondary (MICUPS),

yang digunakan untuk mengungkap kecenderungan profil multiple

intelligences siswa usia 4–10 tahun; 3. Multiple Intelligences Checklist

for Youngsters (MICY), yang digunakan untuk mengungkap



124

kecenderungan profil siswa usia 2–4 tahun; 4. Multiple Intelligences

Questionaire for Early Learners(MIQUEL), yang digunakan untuk

mengassessment profil multiple intelligences anak secara individual; dan

5. Checklist of Observation of Students Multiple Intelligences in the

Classroom (COSMIC), yang digunakan untuk membantu guru melakukan

observasi kekuatan siswa dalam partisipasinya dalam berbagai aktivitas

belajar di kelas.

MIT tidak dapat diukur dengan tes pensil dan kertas seperti biasa.

Gardner menyebut pengukuran MIT sebagai spektrum proyek (Project

Spectrum). Spektrum proyek merupakan sistem pengukuran untuk anak-

anak dalam kelas dengan berbagai materi yang berbeda. Pendekatan ini

akan memberikan informasi berdasarkan aktivitas yang berarti yang

menunjukkan kekuatan beberapa kecerdasan. Meskipun validitas tes pada

usia pra-sekolah tidak dapat dilihat, tugas-tugas spektrum dapat

menunjukkan reliabilitasnya. Sejumlah tes juga dapat dilakukan untuk

mengukur kecerdasan yang spesifik (Amstrong, 2009).

Tes yang digunakan untuk menguji kecerdasan siswa dapat berupa

daftar pertanyaan yang harus dibaca siswa, dan mereka harus memberi

tanda cek (v) didepan pernyataan yang sesuai dengan sifat, ciri, dan keadaan

nyata mereka. Berdasarkan daftar isian tersebut, guru merangkum inteligensi

yang menonjol padasiswa. Mengajar dengan MIT maksudnya adalah guru

dapat langsung mengajarkan materi di depan kelas berdasarkan inteligensi

ganda kepada siswa. Selama mengajar guru bisa mengamati bagaimana

reaksi siswa terhadap metode yang digunakan.

Selain dengan menggunakan tes, kecerdasan siswa juga dapat diukur

melalui observasi siswa di kelas, observasi siswa di luarkelas, dan

mengumpulkan dokumen siswa. Observasi siswa di kelas dimaksudkan

bahwa guru dapat mengamatisiswa di kelas, apa yang mereka lakukan

dalam belajar dan bagaimana mengerjakan tugas di kelas, serta bagaimana
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mereka dalam menjawab dan mengungkapkan pikirannya ketika ada

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru. Observasi siswa diluar kelas

dimaksudkan bahwa guru dapat mengobservasi siswa ketika mereka

beraktivitas di luar kelas, bagaimana mereka mengungkapkan kemampuan

dan ketidakmampuannya dalam memecahkan persoalan-persoalan yang

dialami dengan menggunakan logika berpikirnya. Di samping itu, guru juga

dapat mengamati siswa bagaimana mereka berinteraksi dan berkomunikasi

dengan bahasa yang sopan kepada temannya sehingga tidak menimbulkan

ketersinggungan. Selanjutnya, guru mengamati dokumen siswa yang

dimilikinya. Dokumen tersebut adalah semua hasil karya siswa, seperti:

hasil pengamatan siswa di laboratorium, gambar hasil karya siswa, hasil

permainan komputer, hasil kliping koran, hasil seni, dan sebagainya.

I. KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN MIT DALAM

PEMBELAJARAN

Penerapan MIT dalam pembelajaran memberikan beberapa kelebihan

yaitu:

1. Guru maupun siswa akan menyadari bahwa terdapat berbagai macam

cara untuk menjadi “pintar”.

2. Semua tipe kecerdasan memiliki nama yang sama.

3. Dengan produk belajar peserta didik yang ditunjukkan ke orang tua

dan anggota lainnya, sekolah dapat lebih melibatkan orang tua dan

komunitasnya.

4. Peningkatan harga diri dapat dilihat seiring dengan peningkatan

kekuatan dan tugas yang sesuai dengan keahlian tertentu yang dimiliki.

5. Siswa dapat mengembangkan keterampilan memecahkan masalah

yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Susanto (2005:74), juga menjelaskan beberapa keuntungan yang

dapat diperoleh bila menerapkan MIT dalam pembelajaran, yaitu:
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1. Guru dapat menggunakan kerangka kecerdasan jamak dalam

melaksanakan pembelajaran secara luas. Aktivitas yang bisa dilakukan

seperti menggambar, menciptakan lagu, mendengarkan musik, melihat

suatu pertunjukan. Dapat menjadi ‘pintu masuk’ yang vital ke dalam

pembelajaran. Bahkan siswa yang penampilannya kurang baik pada

saat proses belajar menggunakan pola tradisional (menekankan bahasa

dan logika), jika aktivitas ini dilakukan akan memunculkan semangat

mereka untuk belajar.

2. Dengan menggunakan kecerdasan jamak. Guru menyediakan

kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat,

dan talentanya.

3. Peran serta orang tua dan masyarakat akan semakin meningkat di

dalam mendukung proses belajar mengajar. Hal ini bisa terjadi karena

setiap aktivitas siswa di dalam proses belajar akan melibatkan anggota

masyarakat.

4. Siswa akan mampu menunjukkan dan berbagi tentang kelebihan yang

dimilikinya. Membangun kelebihan yang dimiliki akan memberikan

suatu motivasi untuk menjadikan siswa sebagai seorang ‘spesialis’.

5. Pada saat guru ‘mengajar untuk memahami’, siswa akan mendapatkan

pengalaman belajar yang positif dan meningkatkan kemampuan untuk

mencari solusi dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya.

Selain kelebihan yang telah dijelaskansebelumnya, Amstrong (2009)

mengemukakan beberapa kritik dan respon terhadap MIT sebagai berikut:

1. MIT kurang akan dukungan empiris. Terdapat faktor g Spearman

atau sering disebut hanya dengan faktor g (the g factor) yang

meragukan eksistensi delapan jenis-jenis MIT. Faktor g ini ditemukan

dalam fenomena seseorang yang memiliki skor bagus pada satu tes

mental akan cenderung memiliki skor yang bagus untuk tes lainnya
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dan berlaku untuk individu pada setiap usia, ras, jenis kelamin dan

kebangsaan subyek yang diteliti. Meskipun MIT mengakui keberadaan

faktor g, komunitas psikometrik tetap mengakui MIT yang diajukan

oleh Gardner dengan dukungan data empiris pada berbagai penelitian

yang dilakukan Gardner yang ditulis dalam Frames of Mind.

2. Tidak adanya dukungan penelitian yang kuat akan penerapan MIT di

dalam kelas. Terdapat berbagai permasalahan dalam penggunaan

metode yang tepat untuk memvalidasi keberhasilan MIT dalam

pembelajaran. Hal ini karena MIT tidak menunjukkan adanya program

spesifik, contohnya Direct Instruction yang dilatihkan pada pengajar

sebelum penelitian. Sebaliknya MIT menunjukkan gambaran teknik,

program, sikap, peralatan strategi dan metode yang luas yang

memberikan kesempatan kepada masing-masing pengajar mendorong

perkembangan pendekatan mereka sendiri yang unik untuk diterapkan.

Tidak adanya signifikansi hasil penelitian juga disebabkan karena

sulitnya menentukan kelas kontrol dan kelas mana yang benar-benar

menerapkan MIT sebagai kelas eksperimen. Keberhasilan penerapan

MIT banyak ditunjukkan oleh proyek penelitian yang dilakukan oleh

Harvard  Project Zero termasuk penelitian Proyek Spektrum oleh

Gardner.

3. Teori MIT menurunkan tingkat kurikulum untuk membuat semua

peserta didik merasa pintar. Kritik ini banyak ditujukan pada praktisi

yang tidak benar-benar mengaplikasikan MIT dalam pembelajarannya.

MIT dianggap telah mengajarkan peserta didik untuk merasa nyaman

dalam situasi di mana ia dianggap cerdas. Memfokuskan anggapan

terhadap peserta didik dibanding kegiatan yang bermakna yang

menunjukkan keterampilan hanya akan memberikan kekecewaan yang

sepintas. Hal tersebut disangkal oleh Gardner karena pemahaman

dalam pembelajaran MIT tidak cukup hanya disampaikan melalui buku
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teks, pemebelajaran dan tes standar. Peserta didik harus melakukan

sesuatu yang lebih dan menuntut penggunaan salah satu kecerdasan

yang mereka miliki.

L A T I H A N  1

Untuk memperjelas pemahaman Anda terhadap MIT cobalah

kerjakan latihan berikut ini!

1) Jelaskan secara komprehensif teori Multiple Intelligences (MIT)?

2) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi MIT ?

3) Jelaskan kaitan MIT dengan proses pembelajaran ?

RANGKUMAN

MIT merupakan suatu teori kecerdasan yang memandang bahwa

setiap individu adalah unik, mempunyai beberapa potensi kecerdasan

dengan tingkat kognitif yang berbeda-beda yang harus dikembangkan

melalui proses pembelajaran. Setiap individu minimal memiliki sepuluh

kecerdasan yang harus dikembangkan. Sepuluh kecerdasan tersebut dapat

bekerja sendiri maupun sekaligus tergantung stimulus yang diberikan.

Diharapkan dengan adanya ragam kecerdasan yang dimiliki setiap individu,

maka permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dapat

diselesaikan dengan bijaksana.

Hakekat penerapan MIT dalam pembelajaran adalah upaya

mengoptimalkan kecerdasan yang dimiliki setiap siswa untuk mencapai

kompetensi tertentu yang dituntut oleh sebuah kurikulum. Pembelajaran

dengan menggunakan MIT memungkinkan guru mengembangkan strategi

pembelajaran inovatif dalam dunia pendidikan. Penerapan berbagai strategi

pembelajaran akan lebih efektif, jika guru terlebih dahulu memahami jenis

kecerdasan yang menonjol pada masing-masing siswa agar dapat
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menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengoptimalkan

potensi yang ada dalam diri siswa.

TES FORMATIF

1) Jelaskan secara komprehensif terkait konsep kecerdasan ?

2) Jelaskan secara komprehensif teori Multiple Intelligences (MIT) ?

3) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi MIT?

4) Mengapa kecerdasan bahasa (Verbal Linguistic Intelligence) sangat

penting dalam pembelajaran abad 21 ?

5) Bagaimanakah cara mengukur MIT siswa dalam pembelajaran ?
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Modul-7

MODEL PEMBELAJARAN
PROBLEM BASED LEARNING

(PBL)
Oleh: Darmawati

A. Pendahuluan

Pada bab ini akan dikenalkan dengan model pembelajaran

berdasarkan masalah (Problems Based Learning-PBL). Pembelajaran

berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang

berasosiasi dengan pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran berbasis

masalah adalah sebuah model pembelajaran yang dilakukan dengan adanya

pemberian rangsangan berupa masalah-masalah yang kemudian dilakukan

pemecahan masalah oleh siswa yang diharapkan dapat menambah

keterampilan siswa dalam pencapaian materi pembelajaran.

Setelah memperlajari bab ini anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dari model pembelajaran PBL

2. Menjelaskan ciri-ciri model pembelajaran PBL

3. Menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran PBL

4. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PBL.

Untuk keberhasilan anda, pelajari dan pahamilah bab ini dengan baik,

kerjakan latihan, kalau ada keraguan tanyakan dan diskusikan dengan dosen

dan  teman anda.

B. Pengertian Model Pembelajaran Problem Based-Learning (PBL)

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) pada awalnya dipergunakan

pada Program Studi Kedokteran di Mc Master University Canada (sekitar
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tahun 1960). PBM dipraktikkan pada mahasiswa kedokteran yang sedang

praktik, yang dituntut untuk bisa membantu dan menemukan solusi untuk

menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat secara

langsung. Pola belajar ini menjadikan mahasiswa tergerak untuk belajar,

melakukan kajian, diskusi dan curah pendapat untuk dapat menemukan

solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya pola ini diikuti oleh berbagai

program studi di Amerika, Eropa, Asia dan Australia dengan kajian terhadap

masalah sesuai dengan studinya masing-masing (Kemendikbud, 2016).

Problem Based-Learning (PBL) dikembangkan oleh Barrows sejak

tahun 1970. Ciri pembelajaran ini berfokus pada penyajian masalah kepada

siswa, kemudian siswa diminta mencari pemecahannya melalui serangkaian

penelitian atau investigasi berdasarkan tiori, konsep, prinsip yang

dipelajarinya dari berbagai bidang ilmu. (Subagio, 2006). Menurut

Sudarman (2007), Problem Based-Learning (PBL) merupakan salah satu

model pembelajaran yang tidak berorientasi pada apa yang dilakukan siswa

(perilaku mereka), melainkan kepada apa yang mereka pikirkan (kognisi

mereka) pada saat mereka melakukan kegiatan itu. Model pembelajaran

berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan

masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan

baru. Model pembelajaran berdasarkan masalah adalah proses

pembelajaran yang titik awal pembelajaran dimulai berdasarkan masalah

dalam kehidupan nyata siswa dirangsang untuk mempelajari masalah

berdasarkan pengetahuan dan pengalaman telah mereka miliki sebelumnya

(prior knowledge) untuk membentuk pengetahuan dan pengalaman baru.

Model pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan

pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik

dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri,

mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi,

mengembangkan kemandirian dan percaya diri. 
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Problem Based Learning (PBL) merupakan model yang efektif untuk

pengajaran proses berpikir tingka tinggi, pembelajaran ini membantu siswa

untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun

pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Dengan

PBL siswa dilatih menyusun sendiri pengetahuannya, mengembangkan

keterampilan memecahkan masalah. Selain itu, dengan pemberian masalah

autentik, siswa dapat membentuk makna dari bahan pelajaran melalui

proses belajar dan menyimpannya dalam ingatan sehingga sewaktu-waktu

dapat digunakan lagi. Jadi PBL adalah suatu model pembelajaran yang

menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk

belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah,

serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi

pelajaran.

C. Ciri-ciri Model Pembelajaran PBL

1. Berdasarkan pada beberapa pendapat tentang Pembelajaran Berbasis

Masalah adalah kegiatan pembelajaran yang memfokuskan pada

identifikasi serta pemecahan masalah nyata, praktis, kontekstual, berbentuk

masalah yang strukturnya tidak jelas atau belum jelas solusinya (ill-

structured) atau open ended yang ada dalam kehidupan siswa sebagai

titik sentral kajian untuk dipecahkan melalui prosedur ilmiah dalam

pembelajaran, yang kegiatannya biasanya dilaksanakan secara

berkelompok. Masalah yang dimaksudkan di sini adalah masalah-masalah

yang ada dan dialami oleh siswa dalam kehidupan sehari-harinya, sesuai

dengan substansi kompetensi dasar mata pelajaran masing-masing, misalnya

masalah kenakalan remaja, pelanggaran disiplin, kepatuhan terhadap tata

tertib, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran norma, kemiskinan, perilaku

sehat, komunikasi dengan sesama, mengekpresikan seni dan hobi, dan

sebagainya. Pembelajaran Berbasis Masalah menuntut siswa menggunakan
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pengetahuan yang dimilikinya untuk diimplementasikan, dipergunakan dalam

menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-harinya, mencari

pengetahuan untuk menyelesaikan masalah serta mengembangkan sikap

dan keterampilan intelektual untuk bekerjasama, berbagi, peduli, rasa ingin

tahu, dan saling menghargai sesamanya.

2. Ciri utama model pembelajaran PBL adalah:

a. Pengajuan pertanyaan atau masalah.

Guru memunculkan pertanyaan yang nyata di lingkungan siswa serta

dapat diselidiki oleh siswa kepada masalah yang autentik ini dapat berupa

cerita, penyajian fenomena tertentu, atau mendemontrasikan suatu kejadian

yang mengundang munculnya permasalahan atau pertanyaan.

b. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin.

Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada

mata pelajaran tertentu (IPA, matematika, ilmu-ilmu sosial) masalah yang

dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya, siswa dapat meninjau

dari berbagi mata pelajaran yang lain.

c. Penyelidikan autentik.

PBL mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk

mencari penyelesaian nyata terhadap masalah yang disajikan. Metode

penyelidikan ini bergantung pada masalah yang sedang dipelajari.

d. Menghasilkan produk atau karya.

Menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk

karya dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian

masalah yang mereka temukan. Produk itu dapat juga berupa laporan,

model fisik, video maupun program komputer.
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e. Kolaborasi.

PBL dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya,

paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Bekerjasama

untuk terlibat dan saling bertukar pendapat dalam melakukan penyelidikan

sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang disajikan.

D. Langkah-langkah Model Pembelajaran PBL

PBL dimulai dengan masalah kehidupan nyata yang bermakna dimana

siswa mempunyai kesempatan dalam memilih dan melakukan penyelidikan

apapun baik di dalam maupun di luar sekolah sejauh itu diperlukan untuk

memecahkan masalah.

Peran guru yang lebih lazim dalam PBL adalah sebagai pembimbing

dan fasilitator sehingga siswa belajar untuk berpikir dan memecahkan

masalah berdasarkan kemampuan dan keinginan mereka sendiri.

Menurut Subagio (2006) dalam PBL terdapat lima asumsi dari

permasalahan yang diberikan:

1. Permasalahan sebagi pemandu: dalam hal ini permasalahan menjadi

acuan konkrit yang harus diperhatikan siswa. Permasalahan menjadi

kerangka berpikir bagi siswa dalam mengerjakan tugas.

2. Permasalahan sebagai kesatuan alat evalusi: dalam hal ini permasalahan

disajikan kepada siswa setelah tugas-tugas dan penjelasan diberikan.

Tujuan utamanya memberikan kesempatan kepada siswa untuk

menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh dalam memecahkan

masalah.

3. Permasalahan sebagai contoh: permasalahan adalah salah satu contoh

dan bagian dari bahan belajar siswa. Permasalahan yang digunakan

untuk menggambarkan teori, konsep, atau prinsip dan dibahas dalam

diskusi antara guru dan siswa.
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4. Permasalahan sebagai sarana untuk menfasilitasi terjadinya proses:

dalam hal ini fokusnya pada kemampuan berpikir kritis dalam

hubungannya dengan permasalahan. Permasalahan digunakan untuk

melatih siswa berpikir kritis dan bernalar.

5. Permasalahan sebagai stimulasi dalam aktivitas belajar: keterampilan

tidak selalu diajarkan oleh guru, tetapi ditemukan dan dikembangkan

sendiri oleh siswa melalui aktivitas pemecah masalah. Keterampilan

yang dimaksud meliputi keterampilan fisik maupun analitik.

     Menurut teori kontruktivisme, seorang pengajar berperan sebagai

mediator atau fasilitator yang membantu agar proses belajar bagi siswa

berlangsung efektif. Hal-hal yang perlu dilakukan guru antara lain:

1. Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa

bertanggung jawab, ini berarati mengajar dengan metode ceramah

bukan tugas utama.

2. Menyediakan atau memberi kegiatan yang merangsang keingintahuan

siswa dan membantu mereka mengekpresikan gagasannya,

menyediakan kesempatan dan pengalaman bagi siswa.

3. Memonitor dan mengevaluasi serta menunjukan apakah siswa telah

bekerja dengan baik dan benar.

Model PBL terdiri dari 5 langkah utama yang diawali dengan orientasi

siswa pada masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisa kerja

siswa.Kelima langkah tersebut disajikan dalam tabel 1 berikut

(Subagio,dkk., 2006):
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Tabel 6. Tahap-Tahap dalam Model Problem Based-Learning (PBL)

Tahap Kegiatan guru

Tahap-1. Orientasi siswa kepada masalah

Tahap 2. Mengorganisasi siswa untuk

belajar

Tahap-3. Membimbing penyelidikan

individual maupun kelompok

Tahap-4. Mengembangkan dan

menyajikan hasil karya

Tahap-5. Menganalisa dan mengevaluasi

proses pemecahan masalah

� Menjelaskan tujuan pembelajaran,

menjelaskan logistik yang dibutuhkan,

memotivasi siswa terlibat pada aktivitas

pemecahan  masalah yang dipilih

� Membantu siswa mendefenisikan dan

mengorganisasikankan tugas belajar yang

berhubungan dengan masalah tersebut

� Mendorong siswa untuk mengumpulkan

informasi yang sesuai, untuk mendapatkan

penjelasan dan pemecahan masalah.

� Membantu dalam merencanakan dan

menyiapkan karya yang sesuai seperti

laporan, simulasi, model dan membantu

mereka untuk berbagi tugas dengan

temannya

� Membantu siswa untuk melaksanakan

refleksi atau evaluasi terhadap

penyelidikan mereka dan proses-proses

yang mereka gunakan
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Tabel 7. Contoh Skenario Pembelajaran Model PBL
j

Langkah - Langkah
Pembelajaran

Sintak Model Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Awal

(5 Menit)

1. Apersepsi

Guru menyampaikan apersepsi kepada peserta
didik dengan mengaitkan materi sebelumnya

dengan materi kelainan yang disebabkan oleh

faktor genetika.

2. Motivasi
Guru menunjukkan gambar mengenai keluarga

penderita albino. Kemudian menanyakan pada

peserta didik.
- Pernahkah kalian menjumpai orang

dengan ciri-ciri seperti pada gambar

tersebut?

- Apakah ciri-ciri fisik keluarga seperti pada
gambar termasuk kelainan? Jika ia

bagaimanakah cara penurunannya?

- Apakah kelainan ini dapat dicegah?
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

Kegiatan Inti

(75 Menit)

Mengamati

Fase 1
Orientasi peserta

didik pada masalah

1. Guru mengorganisasikan peserta didik dalam

kelompok dan membagi LTPD untuk

membantu penyelidikan masalah.
2. Guru menyajikan informasi mengenai buta

warna dan albino melalui artikel pada LTPD.

Menanya 3. Setelah mengamati artikel Guru memotivasi

peserta didik agar bertanya” apakah buta
warna dan albino termasuk kelainan genetika?

jika apakah kelainan tersebut dapat

disembuhkan? Bagaimanakah upaya kita
untuk menghindarinya?

Fase 2

Mengumpulkan data

Membimbing
penyelidikan

4. Guru membimbing peserta didik melakukan

penyelidikan dengan menganalisis kajian

literatur dari sumber belajar yang tersedia .

Mengasosiasikan

Mengembangkan

dan menyajikan
hasil karya

Mengkomunikasikan

Menganalisis dan

mengevaluasi proses

pemecahan masalah

5. Peserta didik mengaitkan kelainan genetika

dengan kemungkinan pewarisan sifatnya pada

keturunan jika terjadi perkawinan
6. Mengembangkan hasil penyelidikan dengan

menuangkan hasil penyelidikan dalam bentuk

hasil diskusi dan kliping.
7. Guru memberikan kesempatan kepada peserta

didik untuk mengkomunikasikan hasil diskusi

kelompok serta kliping
8. Guru menilai kemampuan peserta didik

mengkomunikasikan hasil temuannya.

Kegiatan Penutup
(10 Menit)

1. Peserta didik menyimpulkan materi pelajaran
dibawah bimbingan guru

2. Guru memberikan post test

3. Guru memberi tugas kepada peserta didik

untuk membaca materi hereditas manusia
sebagai persiapan ulangan harian.
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E. Kelebihan dan Kekurangan Problem Based Learning (PBL)

Pembelajaran Problem Based Learning atau berdasarkan masalah

memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan model pembelajaran

yang lainnya, di antaranya sebagai berikut:

1. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa

untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka

untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 

2. Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa

yang mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia

nyata. 

3. Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk

secara terus menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal

telah berakhir.

4. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk

memahami isi pelajaran. 

5. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta

memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi

siswa.

6. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran

siswa. 

7. Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana menstansfer

pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan

nyata. 

8. Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk

mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam

pembelajaran yang mereka lakukan. 

9. Melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada siswa

bahwa setiap mata pelajaran (matematika, IPA, sejarah, dan lain

sebagainya), pada dasarnya merupakan  cara berpikir, dan sesuatu
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yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari

guru atau dari buku-buku saja. 

Sama halnya dengan model pengajaran yang lain, model pembelajaran

Problem Based Learning juga memiliki beberapa kekurangan dalam

penerapannya. Kelemahan tersebut diantaranya:

1. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan

bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka

akan merasa enggan untuk mencoba. 

2. Keberhasilan malalui Problem Based Learning membutuhkan cukup

waktu untuk persiapan. 

3. Tanpa pemahaman mengapa siswa berusaha untuk memecahkan

masalah yang sedang dipelajari, maka siswa tidak akan belajar apa

yang mereka ingin pelajari.

L A T I H A N  1

Jawablah soal dibawah ini !

1) Apakah yang dimaksud dengan model pembelajaran problem

based learning ?

2) Sebutkan 5 ciri-ciri dari model pembelajaran problem based

learning !

3) Jelaskan tahap-tahap pembelajaran beserta kegiatan guru pada

model pembelajaran problem based learning !

4) Carilah beberapa materi yang cocok untuk model pembelajaran

problem based learning ! Berilah alasannya !

5) Buatlah satu skenario pembelajaran dengan menggunakan model

problem based learning !
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RANGKUMAN

Problem Based-Learning (PBL) dikembangkan oleh Barrows sejak

tahun 1970. Model pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu

pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang

autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri,

mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi,

mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Ciri utama model

pembelajaran PBL adalah: pengajuan pertanyaan atau masalah, berfokus

pada keterkaitan antar disiplin. Penyelidikan autentik, menghasilkan produk

atau karya, kolaborasi. Model PBL terdiri dari 5 langkah utama yaitu

orientasi siswa kepada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar,

membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan

dan menyajikan hasil karya, menganalisa dan mengevaluasi proses

pemecahan masalah.

TEST FORMATIF

Jawablah pertanyaan bibawah ini:

1. Jelaskan secara singkat sejarah perkembangan model PBL !

2. Apakah peran guru pada pembelajaran yang menggunakan PBL ?

3. Sebutkan 3 kelebihan dan kekurangan dari model PBL !

4. Bagaimanakah karakteristik dari materi pelajaran jika guru akan

menggunakan model PBL ?

5. Apakah yang menjadi ciri utama pembelajaran yang menggunakan

model PBL ?
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Modul-8

MODEL PEMBELAJARAN
DISCOVERY LEARNING (DL)

Oleh: Darmawati

A. Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas dengan model pembelajaran Discovery

Learning (DL). Model pembelajaran DL merupakan suatu model

pengajaran yang menitikberatkan pada aktifitas siswa dalam belajar. Dalam

proses pembelajaran dengan model ini, guru hanya bertindak sebagai

pembimbing dan fasilitator yang mengarahkan siswa untuk menemukan

konsep, dalil, prosedur, dan semacamnya.

Setelah memperlajari bab  ini anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dari model pembelajaran DL

2. Menjelaskan ciri-ciri model pembelajaran DL

3. Menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran DL

4. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran DL.

Untuk keberhasilan anda, pelajari dan pahamilah bab ini dengan baik,

kerjakan latihan, kalau ada keraguan tanyakan dan diskusikan dengan

dosen dan  teman anda.

B. Pengertian Model Pembelajaran Discovery Learning (DL)

Ahli psikologi dan pengusung teori belajar kognitif Jerome Bruner

(1967) dalam Nove Hasanah (2016) adalah orang yang pertama kali

menjelaskan prinsip-prinsip belajar penemuan (discovery learning). Ia

menjelaskan bagaimana seorang pembelajar membangun pengetahuan

berdasarkan pengetahuan atau pengalaman awal. Hampir serupa, para
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ahli teori belajar kognitif yang lain seperti John Dewey, Jean Piget, dan

Lev Vygotsky juga sangat menyarankan penggunaan discovery learning

karena dapat memacu pembelajar menjadi aktif dalam berpartisipasi pada

kegiatan atau proses pembelajaran dengan mengeksplorasi konsep-konsep

dan menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui pengalaman belajar yang

mereka lalui.

Penemuan adalah terjemahan dari discovery. Menurut Sund dalam

Rien Suciati (2013) “discovery adalah proses mental dimana siswa mampu

mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip”. Proses mental tersebut

ialah mengamati, mencerna, mengerti, mengolong-golongkan, membuat

dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya.

Sedangkan, menurut Jerome Bruner penemuan adalah suatu proses, suatu

jalan/ cara dalam mendekati permasalahan bukannya suatu produk atau

item pengetahuan tertentu. Dengan demikian di dalam pandangan Bruner,

belajar dengan penemuan adalah belajar untuk menemukan, dimana seorang

siswa dihadapkan dengan suatu masalah atau situasi yang tampaknya ganjil

sehingga siswa dapat mencari jalan pemecahan.Model Pembelajaran

Discovery Learning atau Penemuan adalah didefinisikan sebagai proses

pembelajaran yang terjadi apabila materi pembelajaran tidak disajikan

dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa itu sendiri yang

mengorganisasikan sendiri.

Sebagai model pembelajaran, Discovery Learning mempunyai prinsip

yang sama dengan inkuiri (inquiry) dan Problem Solving. Tidak ada

perbedaan yang sangat prinsip dari ketiganya ini. Pada Discovery

Learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang

sebelumnya tidak diketahui. Perbedaan inkuiri dan problem

solving dengan Discovery Learning ialah bahwa pada Discovery

Learning masalah yang diperhadapkan kepada siswa semacam masalah

yang direkayasa oleh guru. Sedangkan, Inkuiri masalahnya bukan hasil
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rekayasa, sehingga siswa harus mengarahkan seluruh pikiran dan

keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan didalam masalahnya

itu melalui proses penelitian. Sedangkan, Problem Solving  lebih

menekankan pada kemampuan menyelesaikan masalah.

C. Ciri-ciri Model Pembelajaran DL

Tracy Bicknell-Holmes dan Paul Hoffman menjelaskan bahwa

pembelajaran penemuan atau discovery learning itu mempunyai 3

karakteristik utama yaitu: 1. Adanya eksplorasi dan pemecahan masalah.

2. Kegiatan pembelajarn yang berpusat pada siswa dan berbasis minat

siswa 3. Adanya scaffolding (perancahan) terhadap informasi-informasi

baru yang diterima siswa.

Seorang ahli yang bernama Joyce Castronova telah mengidentifikasi

5 karakteristik pembelajaran penemuan yang membuat discovery

learning berbeda dengan model-model pembelajaran tradisional. Adapun

kelima karakteristik atau ciri-ciri menurut Joyce Castronova dalam Nove

Hasanah (2016) adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran bersifat aktif  dan pembelajar harus berpartisipasi dalam

kegiatan dan pemecahan masalah.

2. Discovery learning juga mementingkan proses pembelajaran, tidak

hanya pada produk atau hasil belajar, sehingga memacu penguasaan

dan penggunaan pengetahuan yang baru diperoleh tersebut atau

mengaplikasikannya pada situasi baru.

3. Pembelajar akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang dibuatnya,

dan dalam discovery learning, mereka akan menjadi menguasainya

dan terus mencari pemecahan masalah yang diperlukan.

4. Umpan balik (feedback) adalah salah satu bagian penting dalam

pelaksanaan discovery learning, sementara itu kolaborasi dan diskusi

akan membantu meningkatkan pemahaman pembelajar.
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5. Pembelajaran penemuan discovery learning dapat memuaskan rasa ingin

tahu manusia yang selalu ada dan merupakan sifat alamiah setiap orang.

D. Langkah-langkah Model Pembelajaran DL

Adapun menurut Syah (2004)  langkah-langkah model Discovery

Learning di kelas,  tahapan atau prosedur yang harus dilaksanakan dalam

kegiatan pembelajaran secara umum adalah sebagai berikut:

a)  Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan).

Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang

menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi

generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki. Tahap ini Guru

bertanya dengan mengajukan persoalan, atau menyuruh anak didik

membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan.

Stimulation pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi

belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam

mengeksplorasi bahan.Dalam hal ini Bruner memberikan stimulation dengan

menggunakan teknik bertanya yaitu dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa pada kondisi internal yang

mendorong eksplorasi.

b)  Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah).

Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi

sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan

pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk

hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah)

c)  Data collection (pengumpulan data).

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada

para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang
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relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini

berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidak

hipotesis, dengan demikian anak didik diberi kesempatan untuk

mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang relevan, membaca

literature, mengamati objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan

uji coba sendiri dan sebagainya.

d)  Data processing (pengolahan data).

Data processing merupakan kegiatan mengolah data dan informasi

yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan

sebagainya, lalu ditafsirkan. Data processing disebut juga dengan

pengkodean coding/ kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan

konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut siswa akan

mendapatkan penegetahuan baru tentang alternatif jawaban/ penyelesaian

yang perlu mendapat pembuktian secara logis.

e)  Verification (pembuktian).

Verification menurut Bruner, bertujuan agar proses belajar akan

berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada

siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman

melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.

f)    Generalization (menarik kesimpulan/ generalisasi)

Tahap generalitation/ menarik kesimpulan adalah proses menarik

sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk

semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil

verifikasi.
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Tabel 8. Contoh Skenario Pembelajaran Model DL

Langkah

Pembelajaran

Sintak Model Discovery

Learning

Uraian  Kegiatan

Kegiatan awal (5

menit)

Fase 1. Stimulasi Apersepsi
1. Guru menanyakan sekilas mengenai dengan

materi yang pernah dipelajari dengan menanyakan

“kalian telah mempelajari mengenai pembelahan
meiosis. Apa yang akan terjadi ketika pada tahap
pembelahan meiosis dua  gen atau lebih tidak
dapat memisah secara bebas?

2. Guru meminta beberapa orang peserta didik
memberikan jawabannya masing-masing.

Motivasi
3. Setelah peserta didik menjawab, guru kemudian

memotivasi dengan cara guru menampilkan
gambar lalat buah (Drosophila melanogaster)
dan menanyakan ”ciri apa yang terlihat pada lalat
buah tersebut? bagaimana peristiwa tersebut bisa
terjadi?

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

Kegiatan Inti (70

menit)

Fase 2.

Identifikasi Masalah

(Mengamati)

1. Guru membagi peserta didikdalam kelompok.

2. Guru menyampaikan pokok materi pembelajaran.
3. Guru membagikan LTPD kepada peserta didik.
4. Guru menampilkan media gambar tautan
5. Peserta didik mengamati media yang ditampilkan

oleh guru.

(Menanya) 6. Guru menstimulus peserta didik untuk bertanya
tentang media pembelajaran yang ditampilkan
oleh guru.

7. Peserta didik mengerjakan kegiatan  pada LTPD
yang telah dibagikan oleh guru.

8. Peserta didik mengkaji studi literatur dan sumber
belajar lainnya untuk mengisi pertanyaan-
pertanyaan LTPD.

Fase 3. Mengumpulkan Data

Mengumpulkan Data

9. Guru mendorong peserta didik untuk
mengumpulkan informasi yang sesuai mengenai
tautan

Fase 4.
Mengolah Data

Mengasosiasikan

10. Mengkaitkan konsep-konsep yang di ditemukan
dalam diskusi dengan kehidupan sehari-hari

11. Peserta didik menginterpretasikan hasil tersebut
dengan teman-temanya

Fase 5. Pembuktian

Mengkomunikasikan

12. Guru memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk mengungkapkan konsep yang di
dapat dalam proses pembelajaran hari ini.

13. Guru meminta peserta didik menyampaikan hasil
verifikasi konsep-konsep yang telah didiskusikan
dalam kelompok dan menghubungkannya dalam

kehidupan sehari-hari

Fase 6. Kesimpulan 14. Guru meminta peserta didik membuat
kesimpulan dari hasil diskusi.

15. Setiap kelompok mempresentasikanhasil
diskusinya

16. Guru menilai kemampuan peserta didik yang
menyimpulkan hasil kegiatan tersebut

Kegiatan Penutup

(15 menit)

1. Peserta didik menyimpulkan pembelajaran
dibimbing oleh guru

2. Guru melakasanakan posttest

3. Guru memberi penghargaan
4. Guru melakukan tindak lanjut dengan

memberikan tugas  membaca mengenai pindah
silang
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E. Kelebihan dan kekurangan Model Pembelajaran DL

Adapun kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran DL

adalah:

Kelebihan model discovery learning adalah:

1. Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik

2. Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi

proses belajar yang baru

3. Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri

4. Mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri

5. Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik

6. Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang

7. Proses belajar meliputi sesama aspeknya siswa menuju pada

pembentukan manusia seutuhnya

8. Meningkatkan tingkat penghargaan siswa

9. Siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar

10. Mengembangkan bakat atau kecakapan individu

11. Menghindarkan cara belajar tradisional

Selain kelebihan, discovery learning juga memiliki kekurangan.

Kekurangan dari model ini adalah sebagai berikut:

1. Model ini berdasarkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk

belajar. Bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan

abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-

konsep, yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan

menimbulkan frustasi. Di pihak lain justru menyebabkan akan timbulnya

kegiatan diskusi.

2. Tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena

membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan

teori atau pemecahan masalah lainnya.
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3. Harapan-harapan yang terkandung dapat buyar berhadapan dengan

siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama.

4. Pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan

pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan

dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian.

5. Pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA kurang fasilitas untuk

mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para siswa.

L A T I H A N  1

Jawablah pertanyaan dibawah ini !

1) Apakah yang dimaksud dengan model pembelajaran discovery

learning?

2) Sebutkan karakteristik dari model pembelajaran discovery

learning !

3) Jelaskan langkah-langkah model pembelajaran  discovery

learning !

4) Bedakanlah model pembelajaran  discovery lerning dengan

inkuiri !

5) Buatlah sattu skenario pembelajaran dengan menggunakan

model discovery learning !

RANGKUMAN

Jerome Bruner adalah orang yang pertama kali menjelaskan prinsip-

prinsip belajar penemuan (discovery learning). Penemuan adalah

didefinisikan  sebagai proses pembelajaran yang terjadi apabila materi

pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa

itu sendiri yang mengorganisasikan sendiri. Tracy Bicknell-Holmes dan

Paul Hoffman menjelaskan bahwa pembelajaran penemuan atau discovery

learning itu mempunyai 3 karakteristik utama yaitu: 1. Adanya eksplorasi
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dan pemecahan masalah. 2. Kegiatan pembelajarn yang berpusat pada

siswa dan berbasis minat siswa 3. Adanya scaffolding (perancahan)

terhadap informasi-informasi baru  yang diterima siswa. Model pembelajaran

discovery learning memiliki beberapa tahap yaitu stimulation (stimulasi/

pemberian rangsangan). Problem statement (pernyataan/ identifikasi

masalah), data collection (pengumpulan data), data processing (pengolahan

data), verification (pembuktian, eneralization (menarik kesimpulan/

generalisasi).

TEST FORMATIF

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Siapakah ahli yang menjelaskan prinsip-prinsip penemuan ?

2. Sebutkan 5 ciri-ciri dari model Discovery Learning !

3. Sebutkan 4 kelebihan dari model Discovery learning !

4. Jelaskan peran guru pada model Discovery learning ?
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Modul-9

MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI
Oleh: Darmawati

A. Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas dengan model pembelajaran inkuiri. Model

pembelajaran inkuiri merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang

melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara

sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga dapat merumuskan sendiri

penemuannya dengan penuh percaya diri.

Setelah memperlajari bab  ini anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dari model pembelajaran inkuiri

2. Menjelaskan ciri-ciri model pembelajaran inkuiri

3. Menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran inkuiri

4. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inkuiri

Untuk keberhasilan anda, pelajari dan pahamilah bab ini dengan baik,

kerjakan latihan, kalau ada keraguan tanyakan dan diskusikan dengan

dosen dan  teman anda.

B. Pengertian Model Pembelajaran Inkuiri

Model pembelajaran inkuiri ilmiah (Scientific Inquiry Learning Model)

merupakan salah satu model yang memenuhi karakteristik dasar suatu

model dan kondusif bagi pengimplementasian pendekatan kontruktivisme.

Model inkuiri pertama kali dikembangkan oleh Richad Suchman pada

tahun 1962 yang memandang hakikat belajar sebagai latihan berpikir melalui

pertanyaan-pertanyaan. Suchman mengemukakan inti gagasan model inkuiri

adalah (1) siswa akan bertanya (inquire) bila mereka dihadapkan pada
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masalah yang membingungkan, kurang jelas atau kejadian aneh (discrepant

event); (2) siswa memiliki kemampuan untuk menganalisis strategi berpikir

mereka; (3) strategi berpikir dapat diajarkan dan ditambahkan kepada

siswa, dan (4) inkuiri dapat lebih bermakna dan efektif apabila dilakukan

dalam konteks kelompok.

Kata inkuiri berasal dari bahasa inggris, yaitu ‘to inquire’. Dalam

Oxford Dictionary, sama dengan ‘enquire atau enquiry’ yang artinya

‘ask somebody for information about something, ‘request for

information about something; investigation’ atau ‘act of asking

questions or collecting information about something or somebody’.

Jadi, inkuiri diartikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban

terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan. Inkuiri adalah suatu proses untuk

memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi dan

atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah

terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan

kemampuan berpikir kritis dan logis. Sedangkan, National Science

Education Standards (NSES) mendefinisikan inkuiri sebagai aktivitas

beraneka ragam yang meliputi observasi, membuat pertanyaan, memeriksa

buku-buku atau sumber informasi lain untuk melihat apa yang telah

diketahui; merencanakan investigasi; memeriksa kembali apa yang telah

diketahui menurut bukti eksperimen; menggunakan alat untuk

mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan data, mengajukan

jawaban, penjelasan dan prediksi, serta mengkomunikasikan hasil. Dari 

sudut  pandang  pembelajaran,  model  umum  inkuiri  adalah  strategi

belajar  mengajar  yang  dirancang  untuk  membimbing  siswa  bagaimana 

meneliti masalah  dan  pertanyaan  berdasarkan  fakta. 

Pembelajaran inkuiri merupakan kegiatan pembelajaran

yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari

dan menyelidiki sesuatu (benda, manusia atau peristiwa) secara sistematis,
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kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri

penemuannya dengan penuh percaya diri. Piaget  mendefinisikan model

inkuiri sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk

melakukan eksperimen sendiri; dalam  arti  luas  ingin  melihat  apa  yang 

terjadi,  ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan

mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang

satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan

dengan yang ditemukan orang lain. Trowbridge & Bybee mengemukakan

“Inquiry is the process of defining and investigating problems, formulating

hypotheses, designing experiments, gathering data, and drawing

conculations about problems”.

Menurut mereka inquiry adalah proses mendefinisikan dan menyelidiki

masalah-masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen,

menemukan data, dan menggambarkan kesimpulan masalah-masalah

tersebut. Lebih lanjut,dikemukakan bahwa esensi dari pengajaran inkuiri

adalah menata lingkungan atau suasana belajar yang berfokus pada siswa

dengan memberikan bimbingan secukupnya dalam menemukan konsep-

konsep menyatakan  bahwa  model  pembelajaran inkuiri adalah suatu

strategi yang berpusat pada siswa (student-centered strategy) di mana

kelompok siswa inquiry ke dalam suatu persoalan atau mencari jawaban

terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam suatu prosedur dan struktur

kelompok yang digariskan secara jelas (Anonim, 2012).

C. Ciri - Ciri Metode Pembelajaran Inkuiri

Asep, dkk (2007) mengemukakan terdapat tiga ciri-ciri pembelajaran

inkuiri, yaitu sebagai berikut:

1. Pembelajaran inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara

maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pada pembelajaran

inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses
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pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima materi

pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan

untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. 

2. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan

menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga

diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri (self belief).

Dengan demikian, pada pembelajaran inkuiri menempatkan guru bukan

sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi lebih diposisikan sebagai

fasilitator dan motivatorbelajar siswa. Aktivitas pembelajaran biasanya

dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan siswa. Karena

itu kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan

syarat utama dalam melakukan inkuiri. Guru dalam mengembangkan

sikap inkuiri di kelas mempunyai peranan sebagai konselor, konsultan,

teman yang kritis dan fasilitator. Ia harus dapat membimbing dan

merefleksikan pengalaman kelompok, serta memberi kemudahan bagi

kerja kelompok. 

3. Tujuan dari pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan

berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan

kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan

demikian, dalam pembelajaran inkuiri siswa tidak hanya dituntut untuk

menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat

menggunakan potensi yang dimilikinya. Manusia yang hanya menguasai

pelajaran belum tentu dapat mengembangkan kemampuan berpikir

secara optimal. Sebaliknya, siswa akan dapat mengembangkan

kemampuan berpikirnya manakala ia bisa menguasai materi pelajaran.

D. Langkah–Langkah Model Pembelajaran Inkuiri

Menurut Wina Sanjaya (2008) menyatakan bahwa pembelajaran

inkuiri mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
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1.  Orientasi

Pada tahap ini guru melakukan langkah untuk membina suasana atau

iklim pembelajaran yang kondusif. Hal yang dilakukan dalam tahap orientasi

ini adalah: Menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan

dapat dicapai oleh siswa. Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus

dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini dijelaskan

langkah-langkah inkuiri serta tujuan setiap langkah, mulai dari langkah

merumuskan merumuskan masalah sampai dengan merumuskan

kesimpulan. Menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini

dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar siswa.

2. Merumuskan masalah

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu

persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah

persoalan yang menantang siswa untuk memecahkan teka-teki itu. Teka-

teki dalam rumusan masalah tentu ada jawabannya, dan siswa didorong

untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang

sangat penting dalam pembelajaran inkuiri, oleh karena itu melalui proses

tersebut siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai

upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir.

3. Merumuskan hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang

dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan

kemampuan menebak (berhipotesis) pada setiap anak adalah dengan

mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat

merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai

perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji.
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4. Mengumpulkan data

Mengumpulkan data adalah aktifitas menjaring informasi yang

dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pembelajaran

inkuiri, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting

dalam pengembangan intelektual. Proses pemgumpulan data bukan hanya

memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga

membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi

berpikirnya.

5. Menguji hipotesis

Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima

sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan

data. Menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir

rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya

berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang

ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Merumuskan kesimpulan

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang

diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai

kesimpulan yang akurat sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa

data mana yang relevan. Alasan rasional penggunaan pembelajaran dengan

pendekatan inkuiri adalah bahwa siswa akan mendapatkan pemahaman

yang lebih baik mengenai matematika dan akan lebih tertarik terhadap

matematika jika mereka dilibatkan secara aktif dalam “melakukan”

penyelidikan. Investigasi yang dilakukan oleh siswa merupakan tulang

punggung pembelajaran dengan pendekatan inkuiri. Investigasi ini

difokuskan untuk memahami konsep-konsep matematika dan

meningkatkan keterampilan proses berpikir ilmiah siswa. Sehingga diyakini
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bahwa pemahaman konsep merupakan hasil dari proses berpikir ilmiah

tersebut. Pembelajaran dengan pendekatan  inkuiri yang mensyaratkan

keterlibatan aktif siswa diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar

dan sikap anak terhadap pelajaran matematika, khususnya kemampuan

pemahaman dan komunikasi matematis siswa.

Pembelajaran dengan pendekatan inkuiri merupakan pendekatan 

pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah

pada diri siswa, sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa lebih banyak

belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah.

Siswa benar-benar ditempatkan sebagai subjek yang belajar, peranan guru

dalam pembelajaran dengan pendekatan inkuiri adalah sebagai pembimbing

dan fasilitator. Tugas guru adalah memilih masalah yang perlu disampaikan

kepada kelas untuk dipecahkan. Namun dimungkinkan juga bahwa masalah

yang akan dipecahkan dipilih oleh siswa. Tugas guru selanjutnya adalah

menyediakan sumber belajar bagi siswa dalam rangka memecahkan

masalah.Bimbingan dan pengawasan guru masih diperlukan, tetapi

intervensi terhadap kegiatan siswa dalam pemecahan masalah harus

dikurangi.

Dalam mengembangkan sikap inkuiri di kelas, guru mempunyai peranan

sebagai konselor, konsultan dan teman yang kritis. Guru harus dapat

membimbing dan merefleksikan pengalaman kelompok melalui tiga tahap:

(1) Tahap problem solving atau tugas; (2) Tahap pengelolaan kelompok;

(3) Tahap pemahaman secara individual, dan pada saat yang sama guru

sebagai instruktur harus dapat memberikan kemudahan bagi kerja

kelompok, melakukan intervensi dalam kelompok.

Urutan pembelajaran berbasis inkuiri yang diajukan NRC (1999),

langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Tahap Undangan (Invitation) untuk Berinkuiri, dalam hal ini siswa

mengajukan pertanyaan yang diminati untuk diteliti, pertanyaan dicatat
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dalam buku atau jurnal, pertanyaan didiskusikan di dalam kelas untuk

dikomentari oleh teman-temannya, siswa merang-kum secara tertulis

dan merevisi pertanyaan penelitian berdasarkan tanggapan teman-

temannya, akhimya siswa mengajukan dan mem-pertahankan

pertanyaan penelitiannya di depan kelas.

2. Tahap Perencanaan Percobaan, kemudian siswa membentuk

ke-lompok dengan anggota yang setuju dengan pertanyaan tersebut,

pertanyaan disesuaikan dengan kendala waktu dan sumber daya yang

tersedia, setiap siswa membuat jurnal dalam proses ini, ketika siswa

sudah siap maka rencana kerja dipresentasikan di depan kelas, salin-an

rencana kerja dibagikan diikuti diskusi dan seminar, kemudian

berdasarkan pada tangapan teman-teman, kritik tertulis, rekomen-dasi

rencana kerja dimodifikasi dan direvisi kembali.

3. Tahap Pelaksanaan Percobaan, setelah rencana matang pelak-sanaan

penelitianpun dilakukan melalui proses merakit dan menguji alat-alat,

mendesain dan menguji bentuk-bentuk pengumpulan data,

mengembangkan & menguji jadwal pengumpulan data, ke-lompok

melakukan pengumpulan, penyusunan, dan interpretasi data

4. Tahap Mengkomunikasikan, dalam tahap, ini kelompok

memper-siapkan laporan tertulis untuk menjelaskan penelitian. Data

yang dikumpulkan dianalisis dan dimintakan tanggapan teman-

temannya, jika perlu kelompok mengubah cara kerja dan melanjutkan

proses pengumpulan data. Ketika kelompok telah yakin bahwa metode

pengumpulan data bekerja dan data yang dikumpulkan kon-sisten,

mereka menganalisis data dan menggambarkan kesimpul-an. Sesudah

seminar kelompok menyiapkan draft laporan. Draft dikelilingkan

kepada teman-temannya untuk mendapatkan tang-gapan dan kritik

(NRC, 1996).
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E. Jenis-Jenis Model Pembelajaran Inkuiri

Model pembelajaran inkuiri terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan

besarnya intervensi guru terhadap siswa atau besarnya bimbingan yang

diberikan oleh guru kepada siswanya. Ketiga jenis pendekatan dalam model

pembelajaran inkuiri tersebut adalah:

1. Inkuiri Terbimbing (guided inquiry approach)

Pendekatan inkuiri terbimbing yaitu pendekatan inkuiri dimana guru

membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal

dan mengarahkan pada suatu diskusi. Guru mempunyai peran aktif dalam

menentukan permasalahan dan tahap-tahap pemecahannya. Pendekatan

inkuiri terbimbing ini digunakan bagi siswa yang kurang berpengalaman

belajar dengan pendekatan inkuiri. Dengan pendekatan ini siswa belajar

lebih berorientasi pada bimbingan dan petunjuk dari guru hingga siswa

dapat memahami konsep-konsep pelajaran.

Pada pendekatan ini siswa akan dihadapkan pada tugas-tugas yang

relevan untuk diselesaikan baik melalui diskusi kelompok maupun secara

individual agar mampu menyelesaikan masalah dan menarik suatu

kesimpulan secara mandiri. Pada dasarnya siswa selama proses belajar

berlangsung akan memperoleh pedoman sesuai dengan yang diperlukan.

Pada tahap awal, guru banyak memberikan bimbingan, kemudian pada

tahap-tahap berikutnya, bimbingan tersebut dikurangi, sehingga siswa

mampu melakukan proses inkuiri secara mandiri. Bimbingan yang diberikan

dapat berupa pertanyaan-pertanyaan dan diskusi multi arah yang dapat

menggiring siswa agar dapat memahami konsep pelajaran matematika. Di

samping itu, bimbingan dapat pula diberikan melalui lembar kerja siswa

yang terstruktur. Selama berlangsungnya proses belajar guru harus

memantau kelompok diskusi siswa, sehingga guru dapat mengetahui dan

memberikan petunjuk-petunjuk dan scafolding yang diperlukan oleh siswa.
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2. Inkuiri Bebas (free inquiry approach).

Pada umumnya pendekatan ini digunakan bagi siswa yang telah

berpengalaman belajar dengan pendekatan inkuiri. Karena dalam

pendekatan inkuiri bebas ini menempatkan siswa seolah-olah bekerja seperti

seorang ilmuwan. Siswa diberi kebebasan menentukan permasalahan untuk

diselidiki, menemukan dan menyelesaikan masalah secara mandiri,

merancang prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan. Selama proses

ini, bimbingan dari guru sangat sedikit diberikan atau bahkan tidak diberikan

sama sekali. Salah satu keuntungan belajar dengan metode ini adalah adanya

kemungkinan siswa dalam memecahkan masalah open endeddan

mempunyai alternatif pemecahan masalah lebih dari satu cara, karena

tergantung bagaimana cara mereka mengkonstruksi jawabannya sendiri.

Selain itu, ada kemungkinan siswa menemukan cara dan solusi yang baru

atau belum pernah ditemukan oleh orang lain dari masalah yang diselidiki.

Sedangkan, belajar dengan metode ini mempunyai beberapa

kelemahan, antara lain: 1) waktu yang diperlukan untuk menemukan sesuatu

relatif lama sehingga melebihi waktu yang sudah ditetapkan dalam

kurikulum, 2) karena diberi kebebasan untuk menentukan sendiri

permasalahan yang diselidiki, ada kemungkinan topik yang diplih oleh siswa

di luar konteks yang ada dalam kurikulum, 3) ada kemungkinan setiap

kelompok atau individual mempunyai topik berbeda, sehingga guru akan

membutuhkan waktu yang lama untuk memeriksa hasil yang diperoleh

siswa, 4) karena topik yang diselidiki antara kelompok atau individual

berbeda, ada kemungkinan kelompok atau individual lainnya kurang

memahami topik yang diselidiki oleh kelompok atau individual tertentu,

sehingga diskusi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
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3. Inkuiri Bebas yang Dimodifikasikan (modified free inquiry approach)

Pendekatan ini merupakan kolaborasi atau modifikasi dari dua

pendekatan inkuiri sebelumnya, yaitu: pendekatan inkuiri terbimbing dan

pendekatan inkuiri bebas. Meskipun begitu permasalahan yang akan

dijadikan topik untuk diselidiki tetap diberikan atau mempedomani acuan

kurikulum yang telah ada. Artinya, dalam pendekatan ini siswa tidak dapat

memilih atau menentukan masalah untuk diselidiki secara sendiri, namun

siswa yang belajar dengan pendekatan ini menerima masalah dari gurunya

untuk dipecahkan dan tetap memperoleh bimbingan.

Namun bimbingan yang diberikan lebih sedikit dari Inkuiri terbimbing

dan tidak terstruktur. Dalam pendekatan inkuiri jenis ini guru membatasi

memberi bimbingan, agar siswa berupaya terlebih dahulu secara mandiri,

dengan harapan agar siswa dapat menemukan sendiri penyelesaiannya.

Namun, apabila ada siswa yang tidak dapat menyelesaikan

permasalahannya, maka bimbingan dapat diberikan secara tidak langsung

dengan memberikan contoh-contoh yang relevan dengan permasalahan

yang dihadapi, atau melalui diskusi dengan siswa dalam kelompok lain.

Model pembelajaran inkuiri adalah model pembelajaran yang dapat

meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Selain itu, setting

pembelajarannya yang memacu siswa untuk selalu bertanya dan berdiskusi

memungkinkan siswa berlatih berkomunikasi dengan orang lain sehingga

ketrampilan bersosialnya juga meningkat.

F. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Inkuiri

Pemahaman oleh guru mengenai kelebihan-kelebihan dan kelemahan-

kelemahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan model pembelajaran

inkuiri di kelasnya, akan dapat memperbaiki efektifitas model pembelajaran

ini. Guru yang berbeda mungkin akan mendapati hasil yang berbeda pula

terkait efektivitas model pembelajaran ini. Dengan semakin memahami
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kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan model pembelajaran

inkuiri diharapkan guru akan semakin dapat mengantisipasi hal-hal yang

perlu sehingga tingkat efektivitas implementasi model pembelajaran ini dapat

semakin meningkat. Menurut Anonim, 2016)  adapun kelebihan dan

kelemahan dari model inkuiri adalah :

Adapun kelebihan-kelebihan model pembelajaran inkuri adalah:

Terjadi peningkatan kemampuan ingatan dan pemahaman terhadap

materi pembelajaran oleh siswa, karena pengetahuan atau informasi yang

mereka peroleh berdasarkan pengalaman belajar mereka yang otentik

ketika mereka (siswa) menemukan sendiri jawaban akan pertanyaan-

pertanyaan yang juga mereka ajukan sendiri saat proses pembelajaran.

Pemahaman yang mendalam oleh siswa terhadap materi pembelajaran juga

membuat mereka lebih mudah mengaplikasikan pengetahuan itu pada situasi

yang baru.

1. Model pembelajaran inkuiri meningkatkan keterampilan siswa dalam

pemecahan masalah pada situasi-situasi baru dan berbeda yang

mungkin mereka dapati pada saat-saat lain (mendatang). Sebagai hasil

dari pembelajaran inkuiri, siswa-siswa menjadi terlatih dan terbiasa

menghadapi permasalahan-permasalahan baru yang ditemui. Mereka

juga mempunyai keterampilan-keterampilan khusus untuk memecahkan

masalah tersebut.

2. Model pembelajaran inkuiri membantu guru secara simultan

meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam model pembelajaran ini,

siswa selalu diberikan kesempatan untuk mempelajari informasi-

informasi yang mereka minati atau memecahkan masalah-masalah yang

mereka formulasikan sendiri lewat pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan di awal pembelajaran. Secara alamiah motivasi siswa

akanterbangun karena apa yang informasi yang dipelajari atau masalah
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yang sedang dipecahkan merupakan hal-hal yang menarik perhatian

dan pemikiran mereka.

3. Siswa dalam model pembelajaran inkuiri akan belajar bagaimana

mengatur diri mereka sendiri untuk belajar. Hal ini akan terjadi karena

belajar menjadi kebutuhan bagi mereka. Secara bertahap mereka akan

belajar bagaimana mengatur diri mereka untuk belajar secara efektif

dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memecahkan masalah.

Proses ilmiah (metode ilmiah) yang menjadi dasar langkah-langkah

(sintaks) pembelajaran akan terotomatisasi dalam diri siswa sehingga

ketika mereka berhadapan dengan masalah (juga di dunia nyata/

kehidupan sehari-hari), maka mereka akan menerapkan keterampilan

ini.

4. Konsep-konsep dasar suatu materi pembelajaran akan dapat diingat

dan mengendap dengan baik dalam memori siswa. Konsep-konsep

dasar suatu pengetahuan sangat penting bagi perkembangan kognitif

siswa sehingga akan memudahkan mereka menyerap informasi lainnya

yang berhubungan.

5. Langkah-langkah model pembelajaran inkuiri memungkinkan siswa

mempunyai waktu yang cukup untuk mengasimilasi dan

mengakomodasi setiap informasi yang relevan yang mereka peroleh,

sehingga pengetahuan yang mereka miliki akan semakin mantap, luas

dan mendalam.

6. Model pembelajaran inkuiri memberikan dorongan secara tidak

langsung kepada siswa untuk bekerja sama, bersikap objektif, jujur,

percaya diri, penuh tanggung jawab, berbagi tugas dan sebagainya.

Pada intinya, beragam keterampilan akan dikuasai oleh siswa dan secara

terus-menerus terasah dalam penerapan model pembelajaran inkuiri

ini.



163

7. Bagi siswa, ketika mereka belajar dengan model pembelajaran inkuiri,

mereka akan tahu bahwa sumber informasi itu bisa datang dari mana

saja, tidak melulu dari guru. Dan ini sangat penting untuk menjadikan

mereka sebagai orang-orang yang rajin mencari dan menggunakan

informasi dari beragam sumber, memilah-milahnya untuk mengambil

yang relevan dengan kebutuhan mereka dan kemudian mengolahnya

untuk menjadikannya sebagai pengetahuan bagi diri mereka sendiri.

8. Bagi guru yang selalu tanpa sadar terjebak dalam pola tradisional

(pembelajaran berpusat pada guru, dan pembelajaran dikuasai oleh

guru), akan dapat mereduksi kemungkinan ini dan secara berangsur-

angsur guru akan bisa menahan diri sehingga siswa tidak melulu

memperoleh informasi dari guru saja, tetapi memungkinkan kelas

menjadi lebih hidup dan dinamis dengan munculnya diskusi-diskusi di

dalam kelompok dan arus pertukaran informasi yang lebih banyak

dan bermakna.

9. Saat diskusi-diskusi atau pertanyaan-pertanyaan dilontarkan oleh siswa

kepada guru atau kepada siswa lain di kelas tersebut, maka dengan

mudah guru dapat mengambil keuntungan lain, yaitu ia dapat sekaligus

mengetahui dan mengecek pemahaman dan penguasaan siswa terhadap

suatu materi pembelajaran atau suatu permasalahan.

Beberapa kelemahan model pembelajaran inkuiri dapat saja muncul

dalam suatu pembelajaran. Akan tetapi kelemahan-kelemahan ini dapat

direduksi (dikurangi) dengan kemampuan pengelolaan guru dalam

melaksanakan model ini dikelasnya. Kelemahan-kelemahan yang dapat

muncul itu antara lain sebagai berikut:

1. Permasalahan dengan waktu yang dialokasikan. Apabila guru dan

siswa belum begitu terbiasa melaksanakan model pembelajaran inkuri,

maka ada kemungkinan yang besar waktu tidak dapat dimanajemen
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dengan baik. Pencarian dan pengumpulan informasi bisa saja akan

memakan waktu lama atau bahkan jauh lebih lama dibanding jika guru

langsung memberi tahu siswa tentang informasi tersebut. Godaan

kepada guru untuk segera memberitahu akan menyebabkan model

pembelajaran inkuiri yang dilaksanakannya menjadi tidak berfungsi

dengan baik. Perlu kesabaran guru untuk menahan diri dari memberi

tahu secara langsung. Sebaiknya siswa diberikan kesempatan dan

waktu lebih banyak untuk belajar secara mandiri dan memanajemen

proses belajar mereka, sehingga mereka semakin terbiasa dan waktu

berangsur-angsur tak lagi akan menjadi sebuah masalah besar dalam

implementasi model pembelajaran ini.

2. Pembelajaran inkuri yang dilakukan oleh siswa dapat melenceng

arahnya dari tujuan semula karena mereka belum terbiasa

melakukannya. Seringkali siswa justru mengumpulkan informasi yang

tidak relevan dan tidak begitu penting. Oleh karena itu, peranan guru

sebagai fasilitator pembelajaran yang handal sangat diperlukan.

Bersama latihan dan pembelajaran yang lebih sering, kendala

kehilangan arah ini

3. Pada akhir suatu pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran

inkuri, bisa saja setelah segala upaya dan kerja keras yang dilakukan

oleh siswa dan kelompoknya ternyata membuahkan hasil yang salah,

keliru, kurang lengkap, atau kurang bagus. Ini bisa jadi akan dapat

menurunkan motivasi belajar mereka. Oleh karena itu guru perlu hati-

hati dan “awas” terhadap apa yang sedang berlangsung di dalam

kelompok-kelompok belajar di kelasnya agar setiap pembelajaran

yang dilaksanakan memberikan hasil yang memuaskan bagi siswa.

4. Akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan model pembelajaran inkuiri

ini pada siswa-siswa yang telah terbiasa menerima informasi dari guru.

Siswa-siswa yang tidak terbiasa akan ragu-ragu dalam bertindak
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sehingga seringkali pembelajaran macet di tengah jalan. Kesabaran

guru di awal-awal pelaksanaan model pembelajaran ini sangat

diperlukan. Ketika siswa mulai terbiasa, keragu-raguan dalam

bertindak, mencari informasi, mengolahnya untuk kemudian membuat

simpulan berdasarkan versi mereka sendiri akan lebih mudah dan

lancar.

5. Jika jumlah siswa di dalam kelas terlalu banyak, maka guru mungkin

akan mengalami kesulitan untuk memfasilitasi proses belajar seluruh

siswa. 

6. Ketika pembelajaran inkuiri yang selalu disetting dalam kelompok-

kelompok ini berlangsung, biasanya ada beberapa siswa yang kurang

aktif dalam kelompoknya. Bagaimana cara guru memotivasi dan

membantu mereka untuk dapat besinergi dengan anggota

kelompoknya lalu mengambil peranan yang disukainya akan sangat

bermanfaat untuk mereduksi keadaan-keadaan seperti ini (Nove

Hasanah, 2016).

L A T I H A N  1

Jawablah pertanyaan dibawah ini !

1) Apakah yang dimaksud dengan model pembelajaran inkuiri ?

2) Jelaskan ciri-ciri dari model pembelajaran inkuiri !

3) Bedakan antara model pembelajaran inkuiri terpimpin, inkuiri

bebas dan inkuiri bebas yang dimodifikasikan.

4) Jelaskan langkah-langkah model pembelajaran inkuiri !

5) Buatlah satu skenario pembelajaran dengan menggunakan

model inkuiri!
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KESIMPULAN

Model inkuiri pertama kali dikembangkan oleh Richad Suchman pada

tahun 1962 yang memandang hakikat belajar sebagai latihan berpikir melalui

pertanyaan-pertanyaan. Pembelajaran inkuiri merupakan kegiatan

pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa

untuk mencari dan menyelidiki sesuatu (benda, manusia atau peristiwa)

secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan

sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Model pembelajaran

inkuiri mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: orientasi, merumuskan

masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis

dan merumuskan kesimpulan. Model pembelajaran terdiri atas 3 jenis

pendekatan, inkuiri terpimpin, inkuiri bebas dan inkuiri bebas yang

dimodifikan.

TEST FORMATIF

Jawablah pertanyaan dibawah ini !

1. Apakah tujuan dari pembelajaran inkuiri ?

2. Jelaskan peran guru dalam  pembelajaran inkuiri !

3. Apakah yang dimaksud dengan model inkuiri terbimbing ?

4. Jelaskan 4 kekurangan dari model inkuiri !

5. Jelaskan langkah-langkah dari model inkuiri !
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Modul-10

MODEL PEMBELAJARAN
PROJECT-BASED LEARNING (PjBL)

Oleh:  Riki Apriandi

A. Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas terkait model pembelajaran berbasis

proyek (Project-Based Learning-PjBL). PjBL merupakan suatu model

pembelajaran inovatif yang terpusat pada siswa, dengan membangun dan

mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dari kegiatan

eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan memecahkan masalah di

dunia nyata secara mandiri. PjBL juga merupakanpembelajaran yang

inovatif yang menekankan pada kegiatan kompleks dengan tujuan

pemecahan masalah dengan berdasar pada kegiatan inkuiri (Miswanto,

2011) dan menghasilkan produk karya yang bernilai dan realistik

(Hutasuhut, 2010).

Pelaksanaan model PjBL menggunakan masalah sebagai langkah awal

dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan

pengalamannya dalam beraktifitas secara nyata. Melalui PjBL, proses

inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun (a guiding

question) dan membimbing siswa dalam sebuah proyek kolaboratif yang

mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam kurikulum.

PjBLmerupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata,

hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha siswa (Kemdikbud, 2014).

Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dari model pembelajaran PjBL

2. Menjelaskan karakteristik model pembelajaran PjBL
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3. Menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran PjBL

4. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PjBL

B.  Model Pembelajaran PROJECT-BASED LEARNING (PjBL)

Pembelajaran Berbasis Proyek (project-based learning) ini mirip

belajar berbasis masalah (problem-based learning) yang awalnya berakar

pada pendidikan medis (kedokteran). Pendidikan medis menaruh perhatian

besar terhadap fenomena praktisi medis muda yang memiliki pengetahuan

faktual cukup tetapi gagal menggunakan pengetahuannya saat menangani

pasien sungguhan (Maxwell, Bellisimo, & Mergendoller, 1999). Setelah

melakukan pengkajian bagaimana tenaga medis dididik, pendidikan medis

mengembangkan program pembelajaran yang melibatkan siswa ke dalam

skenario penanganan pasien baik simulatif ataupun sungguhan.

Munculnya model pembelajaranberbasis Proyek (Project Based

Learning) juga berangkat dari pandangan konstruktivism yang mengacu

pada pembelajaran kontekstual (Khamdi, 2007). Dengan demikian

pembelajaran berbasis proyek merupakan metode yang menggunakan

belajar kontekstual, dimana para siswa berperan aktif untuk memecahkan

masalah, mengambil keputusan, meneliti,mempresentasikan, dan membuat

dokumen. Fokus PjBL terletak pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip

inti dari suatu disiplin ilmu, melibatkan siswa dalam investigasi pemecahan

masalah dan penyelesaian tugas-tugas, memberi kesempatan siswa bekerja

secara otonom, mengkonstruks pengetahuan mereka sendiri, serta

menghasilkan suatu produk (Thomas, 2000).

Pelaksanaan PjBL mampu mendorong siswa menjadi lebih aktif di

dalam belajar, hal ini disebabkan karena selama pelaksanaan guru/ instruktur

berposisi di belakang dan siswa berinisiatif, pembelajaran berpusat pada

siswa, instruktur memberi kemudahan dan mengevaluasi proyek baik

kebermaknaannya maupun penerapannya untuk kehidupan mereka sehari-
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hari. Produk yang dibuat siswa selama proyek memberikan hasil yang

secara otentik dapat diukur oleh guru/instruktur di dalam pembelajarannya.

Sebelum pelaksanaan PjBL, siswa dituntut untuk merumuskan tujuan

pembelajaran sendiri secara khusus. Proyek apa yang ingin di buat harus

didasarkan pada minat dan kemampuan siswa baik secara pribadi maupun

kelompok. Siswa juga dituntut untuk mengatur sendiri kegiatan belajarnya

dengan membagi beban kerja diantara mereka dan mengintegrasikan tugas-

tugas yang berbeda yang dikembangkann oleh masing-masing siswa.

Model Pembelajaran PjBLdiyakini para ahli mampu menyiapkan

peserta didik untuk menghadapi dunia kerja abad 21 serta untuk membantu

peserta didik dalam belajar:

1. Pengetahuan dan keterampilan yang kokoh dan bermakna-guna

(meaningful-use) yang dibangun melalui tugas-tugas dan pekerjaan

yang otentik (CORD, 2001; Hung & Wong, 2000; Myers & Botti,

2000; Marzano, 1992);

2. Memperluas pengetahuan melalui keotentikan kegiatan kurikuler yang

terdukung oleh proses kegiatan belajar melakukan perencanaan

(designing) atau investigasi yang open-ended, dengan hasil atau

jawaban yang tidak ditetapkan sebelumnya oleh perspektif tertentu;

dan

3. Dalam proses membangun pengetahuan melalui pengalaman dunia

nyata dan negosiasi kognitif antar personal yang berlangsung di dalam

suasana kerja kolaboratif.

Pembelajaran Berbasis Proyek berangkat dari pertanyaan “apa yang

harus dimiliki proyek agar dapat digolongkan sebagai Pembelajaran

Berbasis Proyek,” dan keunikan Pembelajaran Berbasis Proyek yang

ditemukan dari sejumlah leteratur dan hasil penelitian, Thomas (2000)

menetapkan lima kriteria apakah suatu pembelajaran proyek termasuk
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sebagai Pembelajaran Berbasis Proyek. Lima kriteria itu adalah

keterpusatan (centrality), berfokus pada pertanyaan atau masalah,

investigasi konstruktif atau desain, otonomi siswa, dan realisme.

Johnson & Lamb (2007) menyatakan bahwa: project based learning

focuses on creating a product or an artifact by using problem-based

and inquirybased learning depending on the depth of the driving

question. Terdapat keterkaitan antara problem based learning (PBL)

dan inquiry based learning (IBL) dalam PjBL. PBL berfokus pada

solving real-world, dan pembelajaran inquiry berfokus pada problem-

solving skills, sedangkan PjBl berfokus pada penciptaan proyek atau

produk dalam membangun konsep.  Persamaan antara PjBL dan PBL

yang menurut George Lucas Educational Foundation (2014) dan

Williams & Williams (dalam Mills & Treagust, 2003) dirangkum dan

diilustrasikan sebagai berikut:

                            Gambar 8. Persamaan PBL dengan PjBL 

Persamaan:  
1. Dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau situasi yang 

mengarahkan ke konteks studi 
2. Penekanan aplikasi otentik pada konten dan keterampilan  
3. Membangun keterampilan abad ke-21 
4. Menekankan kemandirian siswa dan inkuiri  
5. Memerlukan waktu lama dibandingkan pembelajaran tradisional 

PjBL dan PBL merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa,

guru sebagai fasilitator, dan siswa bekerja dalam kelompok. Selain itu,

terdapat pula perbedaan antara PBL dan PjBL. Perrenet, et al. (Mills dan

Treagust, 2003) mengungkapkan perbedaan PjBL dan PBL adalah:
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1. Proyek yang dikerjakan siswa relatif membutuhkan waktu yang lama

untuk selesai dibanding pelaksanaan PBL.

2. PjBL menekankan pada application pengetahuan, sedangkan pada

PBL siswa ditekankan untuk acquisition pengetahuan.

3. PjBL biasanya memadukan beberapa disiplin ilmu (mata pelajaran),

sedangkan PBL lebih sering pada satu mata pelajaran atau bisa juga

beberapa disiplin ilmu.

4. Manajemen waktu dan pengelolaan dalam mendapatkan sumber

informasi pada PjBL jauh lebih penting dibanding pada PBL

5. Self-direction pada PjBL pun lebih menonjol dibanding pada PBL.

Sebagai suatu model pembelajaran, menurut Thomas (dalam Wena,

2011:145) PjBL memiliki beberapa prinsip yaitu:

1. Sentralitas (centrality) menegaskan bahwa kerja proyek merupakan

esensi dari kurikulum. Model ini merupakan pusat strategi

pembelajaran, dimana siswa belajar konsep utama dari suatu

pengetahuan melalui kerja proyek. Oleh karena itu, kerja proyek bukan

merupakan praktik tambahan dan aplikasi praktis dari konsep yang

sedang dipelajari, melainkan menjadi sentral kegiatan pembelajaran

di kelas.

2. Prinsip pertanyaan pendorong/ penuntun (driving question) berarti

bahwa kerja proyek berfokus pada “pertanyaan atau permasalahan”

yang dapat mendorong siswa untuk berjuang memperoleh konsep atau

prinsip utama suatu bidang tertentu. Jadi, dalam hal ini kerja sebagai

external motivation yang mampu menggugah siswa (internal

motivation) untuk menumbuhkan kemandirian dalam mengerjakan

tugas-tugas pembelajaran.

3. Prinsip investigasi konstrukstiv (constructive investigation)

merupakan proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan yang
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mengandung kegiatan inkuiri, pembangunan konsep, dan resolusi.

Dalam investigasi memuat proses perancangan, pembuatan keputusan,

penemuan  masalah, pemecahan masalah, discovery¸dan pembentukan

model. Disamping itu, dalam kegiatan project based learning ini harus

tercakup proses transformasi dan konstruksi pengetahuan.

4. Prinsip otonomi (autonomy) dalam project based learning dapat

diartikan sebagai kemandirian siswa dalam melaksanakan proses

pembelajaran, yaitu bebas menentukan pilihannya sendiri, bekerja

dengan minimal supervisi, dan bertanggung jawab.

5. Prinsip realistis (realism) berarti bahwa proyek merupakan sesuatu

yang nyata, bukan seperti di sekolah. Project based learning harus

dapat memberikan perasaan realistik kepada siswa termasuk dalam

memilih topik tugas dan peran konteks kerja, kolaborasi kerja, produk,

pelanggan, maupun standar produknya.

C. KARAKTERISITIK MODEL PEMBELAJARAN PjBL

Buck Institute for Education (1999) menyebutkan bahwa project-

basedlearning memiliki karakteristik, yaitu: 1. Mahasiswa sebagai pembuat

keputusan, dan membuat kerangka kerja, 2. Terdapat masalah yang

pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya, 3. Mahasiswa sebagai

perancang proses untuk mencapai hasil, 4. Mahasiswa bertanggungjawab

untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan, 5.

Melakukan evaluasi secara kontinu, 6. Mahasiswa secara teratur melihat

kembali apa yang mereka kerjakan, 7. Hasil akhir berupa produk dan

dievaluasi kualitasnya, dan 8. Kelas memiliki atmosfer yang

memberitoleransi kesalahan dan perubahan.

Menurut Ravitz (2009), karakteristik model pembelajaran PjBL

adalah: 1. Siswa membuat keputusan, dan membuat kerangka kerja, 2.

Terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya, 3.
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Siswa merancang proses untuk mencapai hasil, 4. Siswa bertanggungjawab

untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan, 5.

Melakukan evaluasi secara kontinu, 6. Siswa secara teratur melihat kembali

apa yang mereka kerjakan, 7. Hasil akhir berupa produk dan dievaluasi

kualitasnya, dan 8. Kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi

kesalahan dan perubahan.

Karakteristik PjBL memberikan ke-ontentikan kepada siswa.

Karakteristik tersebut meliputi topik, tugas, peranan siswa, konteks dimana

kerja proyek dilakukan, kolaborator yang bekerja dengan siswa dalam

proyek, produk yang dihasilkan, atau kriteria di mana produk-produk atau

unjuk kerja dinilai. Pembelajaran PjBL melibatkan tantangan-tantangan

kehidupan nyata, berfokus pada pertanyaan atau masalah otentik (bukan

simulatif), dan pemecahannya berpotensi untuk diterapkan di lapangan yang

sesungguhnya.

Wena (2011) juga menjabarkan karakteristik pembelajaran PjBL,

yakni:

1. Pembelajar membuat kerangka kerja dan keputusan

2. Ada permasalahan dan pemecahan yang belum ditentukan sebelumnya

3. Pembelajar merancang proses untuk menentukan hasil

4. Pembelajar bertanggung jawab dalam mengelola informasi yang

didapat

5. Ada evaluasi secara kontinu

6. Pembelajar secara teratur melihat kembali hasil pekerjaannya

7. Hasil akhir berupa produk yang diuji kualitasnya

Sutirman (2013) menambahkan bahwa karakteristik PjBL meliputi

aspek isi, kegiatan, kondisi, dan hasil. Dalam PjBL, aspekisi pembelajaran

memiliki karakteristik: (1) Masalah disajikan dalam bentuk keutuhan yang

kompleks; (2) Siswa menemukan hubungan antar ide secara interdisipliner;

(3) Siswa berjuang mengatasi ambiguitas;dan (4) Menjawab pertanyaan
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yang nyata dan menarik perhatian siswa. Aspek kegiatan memiliki

karakteristik: (1) Siswa melakukan investigasi selama periode tertentu;

(2) Siswa dihadapkan pada suatu kesulitan, pencarian sumber dan

pemecahan masalah; (3) Siswa membuat hubungan antar ide dan

memperoleh keterampilan baru; (4) Siswa menggunakan perlengkapan

alat sesungguhnya; dan (5) Siswa menerima feedback tentang gagasannya

dari orang lain.

Aspek kondisi mencangkup karakteristik: (1) Siswa berperan sebagai

masyarakat pencari dan melakukan latihan kerjanya dalam konteks sosial;

(2) Siswa mempraktikan prilaku manajemen waktu dalam melaksanakan

tugas secara individu maupun kelompok; (3) Siswa mengarahkan kerjanya

sendiri dan melakukan control belajarnya; dan (4) Siswa melakukan simulasi

kerja profesional. Yang terakhir adalah aspek hasil. Karakteristik aspek

hasil meliputi: (1) Siswa menghasilkan produk intelektual yang kompleks

sebagai hasil belajarnya; (2) Siswa terlibat dalam melakukan penilaian diri;

(3) Siswa bertanggung jawab terhadap pilihannya dalam

mendemonstrasikan kompetensi mereka; dan (4) Siswa memperagkan

kompetensinyata mereka.

D. LANGKAH-LANGKAH/ TAHAPAN MODEL

PEMBELAJARAN PjBL

Terdapat beberapa kegiatan utama yang harus dilakukan dalam

pembelajaran berbasis proyek. Menurut Hosnan (2014), tahapan

pembelajaran PjBL dimulai dengan pertanyaan esensial, perencanaan

proyek, penyusuan jadwal, pemonitoran kemajuan proyek, penilaian hasil

proyek, dan pengevaluasian pengalaman selama kegiatan pembelajaran.

Abidin (2014: 172) juga menjelaskan tahapan PjBL, yakni:

1. Pra-proyek. Pada tahapan ini merupakan kegiatan yang dilakukan

guru diluar jam pelajaran, pada tahap ini guru merancang deskripsi
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proyek, menentukan pijakan proyek, menyiapkan media dan berbagai

sumber belajar, dan menyiapkan kondisi pembelajaran.

2. Fase 1 Mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini siswa melakukan

pengamatan terhadap obyek tertentu. Berdasarkan pengamatannya

tersebut siswa mengidentifikasi masalah dan membuat rumusan masalah

dalam bentuk pertanyaan.

3. Fase 2 Membuat desain dan jadwal pelaksanaan proyek. Pada tahap

ini siswa secara kolaboratif baik dengan anggota kelompok ataupun

dengan guru mulai merancang proyek, dan melakukan aktivitas

persiapan lainnya.

4. Fase 3 Melaksanakan penelitian. Pada tahap ini siswa melakukan

kegiatan penelitian awal sebagai model dasar bagi produk yang akan

dikembangkan. Berdasarkan penelitian tersebut siswa mengumpulkan

data dan selanjutnya menganalisis data tersebut sesuai dengan teknik

analisis data yang relavan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Fase 4 Menyusun draf/ prototipe produk. Pada tahap ini siswa mulai

membuat produk awal sebagaimana rencana dan hasil penelitian yang

dilakukannya.

6. Fase 5 Mengukur, menilai, dan memperbaiki produk. Pada tahap ini

siswa melihat kembali produk awal yang dibuat, mencari kelemahan,

dan memperbaiki produk tersebut. Dalam praktiknya, kegiatan

mengukur dan menilai produk dapat dilakukan dengan meminta

pendapat atau kritik dari anggota kelompok lain ataupun pendapat

guru.

7. Fase 6 Finalisasi dan Publikasi Produk. Pada tahap ini siswa melakukan

finalisasi produk. Setelah diyakini sesuai dengan harapan, produk

dipublikasikan.

8. Pasca-proyek. Pada tahap ini guru menilai, memberikan penguatan,

masukan, dan saran perbaikan atas produk yang telah dihasilkan siswa.
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Pembelajaran PjBL didesain sebagai suatu pembelajaran dengan

komponen meliputi proses, sasaran hasil, isi, sumber daya, penilaian, dan

lain-lain. Dalam PjBL, instruksi terjadi melalui pelatihan, diskusi, bimbingan,

dan lain-lain. Aktifitas guru dalam pembelajaran PjBL adalah:

1. Perancangan atau Desain Proyek. Tahap perancangan atau desain

proyek adalah sangat pokok. Perancangan yang salah dari aktivitas

proyek akan menyebabkan dampak yang tidak baik pada proses

belajar mengajar. Guru menggambarkan isi, mengatur pertanyaan, hasil

pembelajaran, material pendukungan, dan strategi penilaian. Aktivitas

ini diselenggarakan oleh suatu tim guru dengan disiplin ilmu yang sesuai.

Isi atau content dalam pembelajaran berbasis proyek ditentukan oleh

guru dengan memutuskan topik apa yang tercakup pada proyek yang

disesuaikan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai.

2. Monitoring dan pengendalian. Setelah menyelesaikan perencanaan

proyek dan sebelum menjalankan kegiatan pelajar, guru harus

mengorganisir kelas, membentuk kelompok, mengorganisir material,

menugaskan pekerjaan, mengorganisir pelatihan, dan jadwal aktivitas.

Setelah proyek diberikan dan ketika pelajar melaksanakan tugas

proyek, guru harus memonitor kemajuan, mengkoordinir aktivitas, dan

menyediakan sumber daya yang diperlukan. Pelajar harus mengakses

dokumen dan melayani pelajar secara individu dan kelompok. Pelajar

juga harus memonitor kerja kelompok dan bila terjadi konflik inter-

personal, segera menyelesaikannya.

3. Support di dalam model PjBL. Instruksi yang terjadi kebanyakan

secara tidak langsung. Guru dapat memulai dengan instruksi langsung

terbatas pada hal-hal yang dasar. Guru menyiapkan dan menyediakan

selebaran tugas, seperti selebaran penjelasan metodologi, petunjuk,

atau petunjuk penggunaan. Juga menyediakan akses kepada material

pelajaran dan sumber yang lain, seperti catatan ceramah kuliah,
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pembicaraan video-tape dan proses; melakukan latihan di tempat kerja

dan membuat demonstrasi jika dibutuhkan. Selain daripada itu

mengorganisir pembicaraan dan seminar sekitar isu kompleks dengan

mengundang tenaga ahli atau para professional. Instruksi juga terjadi

melalui pelatihan. Pelajar senior dapat membimbing ke tingkat yang

lebih rendah, serta dapat membantu mengorganisir pekerjaan,

keputusan struktur, memecahkan permasalahan dan pengoperasian

perangkat.

4. Penilaian. Penilaian harus disatukan ke dalam aktifitas  proyek. Karena

PjBL dititik beratkan pada keberhasilan pelajar, evaluasi diri dan oleh

tim ahli harus dimasukkan ke dalam strategi penilaian.

5. Umpan balik. Pengalaman dari implementasi PjBL menjadi sesuatu

yang berharga, yang memberikan kesempatan untuk melakukan

peningkatan kemampuan. Pelajar dan guru dapat menyediakan umpan

balik mengenai perencanaan, organisasi, support, dan penilaian proyek.

Umpan balik adalah sesuatu yang pokok dalam PjBL. Umpan balik

dapat dimulai dari para guru, pelatih, ahli, klien, dan lain-lain. Presentasi

dan diskusi adalah sarana yang baik untuk menjadi umpan balik. Para

guru harus mengorganisir prosedur umpan balik.

Aktifitas siswa dalam Pembelajaran PjBL adalah:

a. Pengamatan atau observasi

b. Penelitian atau riset

c. Eksplorasi dan eksploitasi

d. Kolaborasi, diskusi

e. Berpikir tingkat tinggi

f. Pembuatan produk pembelajaran

g. Presentasi atau publikasi hasil pembelajaran
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Berdasarkan materi pelatihan kurikulum 2013 SMP/ MTs yang

diterbitkan BPSDMPK dan PMP Kemendikbud, Sintaks pembelajaran

PjBL adalah:

Tabel 9. Langkah-Langkah Model Project-Based Learning (PjBL)

Tahap Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
Penentuan Pertanyaan 
Mendasar (StartWith the 
Essential Question) 
 

Guru mengemukakan pertanyaan esensial yang bersifat 
eksplorasi pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik 
berdasarkan pengalaman belajarnya yang bermuara pada 
penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktifitas 

Mendesain Perencanaan 
Proyek (Design a Plan for 
the Project) 

1. Guru Mengorganisir peserta didik kedalam kelompok-
kelompok yang heterogen (4-5) orang. Heterogen 
berdasarkan tingkat kognitif atau etnis 

2. Guru memfasilitasi setiap kelompok untuk menentukan 
ketua dan sekretaris secara demokratis, dan 
mendeskripsikan tugas masing-masing setiap anggota 
kelompok 

3. Guru dan peserta didik membicarakan aturan main 
untuk disepakati bersama dalam proses penyelesaian 
proyek. Hal-hal yang disepakati:  pemilihan aktifitas, 
waktu maksimal yang direncanakan, sanksi yang 
dijatuhkan pada pelanggaran aturan main, tempat 
pelaksanaan proyek,hal-hal yang dilaporkan, serta alat 
dan bahan yang dapat diakses untuk membantu 
penyelesaian proyek 

Menyusun Jadwal 
(Create a Schedule) 

Menyusun jadwal pelaksanaan projek, yaitu menyusun 
tahap-tahap pelaksanaan projek dengan 
mempertimbangkan kompleksitas langkah-langkah dan 
teknik penyelesaian produk serta waktu yang ditentukan 
guru 

Memonitor Peserta Didik 
dan Kemajuan Proyek 
(Monitor the Students and  
the Progress of the 
Project) 

1. Menyelesaikan projek dengan difasilitasi dan dipantau 
guru, yaitu  mencari atau mengumpulkan data/ material 
dan kemudian mengolahnya untuk menyusun/ 
mewujudkan bagian demi bagian sampai dihasilkan 
produk akhir 

2. Guru memfasilitasi peserta didik dalam membuat 
laporan, termasuk melaporkan proses berlangsungnya 
tugas projek serta menceriterakan hambatan dalam 
mengerjakan tugas projek sebagai bentuk refleksi 
kegiatan dalam pembelajaran 

Menguji Hasil (Assessthe 
Outcome) 

Mempresentasikan/ mempublikasikan hasil projek, yaitu 
menyajikan produk dalam bentuk presentasi, diskusi, 
pameran, atau publikasi (dalam majalah dinding atau 
internet) untuk memperoleh tanggapan dari peserta didik 
yang lain, guru, dan bahkan juga masyarakat 

Mengevaluasi Pengalaman 
(Evaluate the Experience) 

guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap 
aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. 
Prosesrefleksi dilakukan baik secara individu maupun 
kelompok 
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E. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MODEL

PEMBELAJARAN PjBL

Berdasarkan teori-teori belajar konstruktivistik, pembelajaran PjBL

memiliki beberapa kelebihan sebagai lingkungan belajar, yaitu: 1. Otentik-

kontekstual (goal-directed activities) yang akan memperkuat hubungan

antara aktivitas dan pengetahuan konseptual yang melatarinya; 2.

Mengedepankan otonomi siswa (self-regulation) dan guru sebagai

pembimbing dan partner belajar, yang akan mengembangkan kemampuan

berpikir produktif; 3. Belajar kolaboratif yang memberi peluang siswa saling

membelajarkan yang akan meningkatkan pemahaman konseptual maupun

kecakapan teknikal; 4. Realistik, berorientasi pada belajar aktif

memecahkan masalah riil, yang memberi kontribusi pada pengembangan

kecakapan pemecahan masalah; dan 5. Memberikan reinforcement

intrinsik (umpan balik internal) yang dapat menajamkan kecakapan berpikir

produktif.

Keberhasilan PjBL terjadi ketika peserta didik mendapatkan motivasi

yang tinggi, merasa aktif dalam pembelajarannya, dan menghasilkan hasil

kerja berkualitas tinggi. Purnawan (2007) menjelaskan beberapa

keuntungan penerapan pembelajaran PjBL, yaitu:

1. Memotivasi peserta didik dengan melibatkannya di dalam

pembelajarannya, membiarkan sesuai minatnya, menjawab pertanyaan

dan untuk membuat keputusan dalam proses belajar.

2. Menyediakan kesempatan pembelajaran berbagai disiplin ilmu.

3. Membantu keterkaitan hidup di luar sekolah, memperhatikan dunia

nyata, dan mengembangkan ketrampilan nyata.

4. Menyediakan peluang unik karena pendidik  membangun hubungan

dengan peserta didik, sebagai pelatih, fasilitator, dan co-learner.

5. Menyediakan kesempatan untuk membangun hubungan dengan

komunitas yang besar.
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6. Membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-

problem yang kompleks.

7. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan

keterampilan komunikasi.

8. Memberikan pengalaman pada peserta didik pembelajaran dan praktik

dalam mengorganisasikan proyek, dan membuat alokasi waktu dan

sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas.

9. Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik

secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata.

10. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta

didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran.

Selain memiliki keuntungan PJBL juga memiliki beberapa kelemahan,

diantaranya adalah:

1. Kebanyakan permasalahan “dunia nyata” yang tidak terpisahkan

dengan masalah kedisiplinan, untuk itu disarankan mengajar dengan

cara melatih dan memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi

masalah.

2. PJBL memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk

menyelesaikan permasalahan yang komplek.

3. Banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan, karena

menambah biaya untuk memasuki sistem baru.

4. Banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional, dimana

instruktur memegang peran utama di kelas. Ini merupakan suatu transisi

yang sulit, terutama bagi struktur yang kurang atau tidak menguasai

teknologi.

5. Banyaknya peralatan yang harus disediakan, sehingga kebutuhan listrik

bertambah.
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Abidin (2014: 171) menjelaskan beberapa kelemahan pembelajaran

PjBL, yaitu:

1. Memerlukan banyak waktu dan biaya

2. Memerlukan banyak media dan sumber belajar

3. Memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan

berkembang

4. Ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu

yang dikerjakannya.

Wena (2011) mendeskripsikan perbedaan keunggulan dan kelemahan

pembelajaran PjBL, yakni:

Tabel 10. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran PjBL

Keunggulan PjBL Kelemahan PjBL 
1.  Meningkatkan motivasi. 

Pengerjaan proyek berupa gambar maupun 
laporan yang diberikan cenderung 
meningkatkan ketekunan peserta didik 
dalam belajar 

1. Kurikulum yang berlaku di Negara 
kita saat ini, baik secara vertikal 
maupun horizontal, belum 
menunjang pelaksanaan metode 

 
2.  Meningkatkan Kemampuan pemecahan 
     masalah.  
     Banyak sumber yang mendiskripsikan 

lingkungan belajar berbasis proyek 
membuat siswa menjadi lebih aktif dan 
berhasil memecahkan problem–problem 
yang kompleks 

2. Organisasi bahan pelajaran, 
perencanaan, dan pelaksanaan 
metode ini sukar dan memerlukan 
keahlian khusus dari guru, 
sedangkan para guru belum 
disiapkan untuk pembelajaran 
metode ini 

3.  Meningkatkan kekompakan dan 
      kolaborasi. 
     Pentingnya kerja kelompok dalam proyek 

mengembangkan dan mempraktikkan 
ketrampilan komunikasi (Johnson & 
Johnson, 1989) 

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

Keunggulan PjBL Kelemahan PjBL 
4.   Meningktakan ketrampilan 
      mengelola sumber. 
     Proyek yang diimplementasikan secara 

baik memberikan peserta didik 
pembelajaran dan praktik dalam 
mengorganisir proyek, dan membuat 
alokasi wakdu dan sumber–sumber lain 
seperti menyelesaikan tugas secara 

4. Bahan pelajaran sering menjadi 
luas sehingga dapat mengaburkan 
pokok unit yang dibahas 
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L A T I H A N  1

Untuk memperjelas pemahaman Anda terhadap model pembelajaran

PjBL cobalah kerjakan latihan berikut ini!

1). Jelaskansecara komprehensif terkait model pembelajaran PjBL?

2). Tuliskankarakteristik model pembelajaran PjBL !

3). Jelaskan secara komprehensif tahapan pembelajaran  model

pembelajaran PjBL ?

4). Tuliskan kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran

PjBL !

5). Jelaskan melalui contoh bentuk pembelajaran yang menerapkan

model pembelajaran PjBL

RANGKUMAN

PjBL merupakan suatu model pembelajaran inovatif yang terpusat

pada siswa, dengan membangun dan mengaplikasikan konsep dari proyek

yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis,

dan memecahkan masalah di dunia nyata secara mandiri.

Pelaksanaan PjBL mampu mendorong siswa menjadi lebih aktif di

dalam belajar, hal ini disebabkan karena selama pelaksanaan guru/ instruktur

berposisi di belakang dan siswa berinisiatif, pembelajaran berpusat pada

siswa, instruktur memberi kemudahan dan mengevaluasi proyek baik

kebermaknaannya maupun penerapannya untuk kehidupan mereka sehari-

hari. Produk yang dibuat siswa selama proyek memberikan hasil yang

secara otentik dapat diukur oleh guru/ instruktur di dalam pembelajarannya.

Karakteristik PjBL memberikan ke-ontentikan kepada siswa.

Karakteristik tersebut meliputi topik, tugas, peranan siswa, konteks dimana

kerja proyek dilakukan, kolaborator yang bekerja dengan siswa dalam

proyek, produk yang dihasilkan, atau kriteria di mana produk-produk atau
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unjuk kerja dinilai. PjBL melibatkan tantangan-tantangan kehidupan nyata,

berfokus pada pertanyaan atau masalah otentik (bukan simulatif), dan

pemecahannya berpotensi untuk diterapkan di lapangan yang

sesungguhnya.

Tahapan pembelajaran PjBLdimulai dengan pertanyaan esensial,

perencanaan proyek, penyusuan jadwal, pemonitoran kemajuan proyek,

penilaian hasil proyek, dan pengevaluasian pengalaman selama kegiatan

pembelajaran.
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KUNCI JAWABAN

MODUL 1TEST FORMATIF

1. B 6. A

2. A 7. D

3. C 8. B

4. D 9. B

5. A 10. C

MODUL 2 TEST FORMATIF

1. B 6. A

2. D 7. B

3. C 8. D

4. B 9. C

5. A 10. D

MODUL 3TEST FORMATIF

1. B 6. A

2. B 7. B

3. C 8. D

4. D 9. B

5. C 10. B

MODUL 4

TEST FORMATIF

1. D

2. A

3. C

4. B
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5. A

6. C

MODUL 5

TEST FORMATIF

1. C

2. D

3. B

4. B

5. D

MODUL 6

PETUNJUK JAWABAN TES FORMATIF

Setelah selesai mengerjakan latihan diatas, cocokkanlah jawaban yang

telah anda buat dengan rambu-rambu jawaban berikut.

1. Multiple Intelligences (MIT) merupakan teori kognitif baru yang

diartikan sebagai suatu teori kecerdasan majemuk. Teori ini

mempertahankan suatu pandangan yang pluralistik mengenai pikiran,

mengakui banyak aspek kognisi yang berlainan yang memiliki kekhasan

masing-masing dan memandang setiap individu memiliki kekuatan-

kekuatan kognitif yang berbeda dan gaya kognitif yang tidak sama.

MIT dilandaskan pada temuan-temuan mutakhir sains kognitif (yang

mempelajari pikiran) dan neurosains (yang mempelajari otak). Jelaskan

ciri-ciri dan jenis MIT.

2. Cukup jelas

3. Menurut Armstrong (1993) berkembang tidaknya suatu kecerdasan

bergantung pada tiga faktor penting yaitu (1) aspek biologis yang

mencakup faktor genetik dan keturunan serta kerusakan otak, (2)

sejarah individu termasuk pengalaman dengan orang-orang sekitar yang
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dapat meningkatkan atau menekan kecerdasan dan (3) latar  belakang

budaya dan sejarah yang mencakup tempat lahir dan tumbuhnya

seseorang serta status budaya dan perkembangan sejarah. Nurlaila,

Tientje, & Yul Iskandar(2004 dalam Setiawati, 2010) menambahkan

bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi MITanak yaitu

intervensi keluarga,intervensi lingkungan (sekolah), dan gizi (gizi fisik

maupun gizi mental).

4. Chatib (2012) menganalisis beberapa tantangan yang harus dihadapi

dalam pengaplikasian MIT di dunia pendidikan Indonesia, yaitu (1)

beberapa elemen sistem pendidikan Indonesia masih kurang sejalan

dengan sistem pendidikan yang “proporsional”, (2) pemahaman yang

salah tentang makna sekolah unggulan, (3) desain kurikulum yang masih

sentralistis, (4) penerapan kurikulum yang tidak sejalan dengan evaluasi

hasil akhir  pendidikan, (5) masih rendahnya kreativitas dan kualitas

guru dan (6) proses penilaian hanya dilakukan secara parsial pada

kemampuan kognitif yang terbesar, dan belum menggunakan penilaian

autentik secara komprehensif.

5. Kaitkan dengan tes dan non tes. Sudah cukup jelas

MODUL 7

TEST FORMATIF

1. Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) pada awalnya dipergunakan

pada Program Studi Kedokteran di Mc Master University Canada

(sekitar tahun 1960). PBM dipraktikkan pada mahasiswa kedokteran

yang sedang praktik, yang dituntut untuk bisa membantu dan

menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang

dihadapi masyarakat secara langsung. Kemudian  dikembangkan oleh

Barrows sejak tahun 1970.
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2. Peran guru dalam PBL adalah sebagai pembimbing dan fasilitator

sehingga siswa belajar untuk berpikir dan memecahkan masalah

berdasarkan kemampuan dan keinginan mereka sendiri.

3. Kelebihan dari PBL :

a. Mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis.

b. Memberikan kesempatan pada siswa yang mengaplikasikan

pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 

c. Mengembangkan minat siswa

Kekurangan dari PBL :

a.  Jika tidak berminat siswa enggan untuk mencoba.

b.  Membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 

c. Baik bagi siswa yang memiliki pemahaman untuk benar-benar mau

belajar.

4.   Karakteristik materi pelajaran untuk PBL adalah  materei-materi yang

berhubungan dengan kehidupan nyata sehari-hari atau autentik.

5. Ciri utama PBL adalah  pengajuan pertanyaan atau masalah, berfokus

pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, menghasilkan

produk atau karya, dan kolaborasi.

MODUL 8

TEST FORMATIF

1. Jerome Bruner (1967)adalah orang yang pertama kali menjelaskan

prinsip-prinsip belajar penemuan (discovery learning). Ia menjelaskan

bagaimana seorang pembelajar membangun pengetahuan berdasarkan

pengetahuan atau pengalaman awal.

2. a. Pembelajaran bersifat aktif 

1.  Mementingkan proses pembelajaran

2. Adanya umpan balik (feedback).
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3. Memuaskan rasa ingin tahu

3. Kelebihan Discoveri learning :

a. Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri;

b. Mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis

sendiri;

c. Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik

d. Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang.

4. Guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang

mengarahkan siswa untuk menemukan konsep, dalil, prosedur, dan

semacamnya.

MODUL 9

TEST FORMATIF

1. Tujuan dari pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan

berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan

kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental.

2. Guru mempunyai peranan sebagai konselor, konsultan, teman yang

kritis,  membimbing dan merefleksikan pengalaman kelompok .

3. Pendekatan inkuiri dimana guru membimbing siswa melakukan

kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan mengarahkan pada

suatu diskusi.

4. a.  Permasalahan dengan waktu yang dialokasikan.

b. Pembelajaran inkuri yang dilakukan oleh siswa dapat melenceng

arahnya dari tujuan semula karena belum terbiasa melakukannya.

c. Siswa perlu kerja keras dalam melakukan penemuan.

d. Jika jumlah siswa di dalam kelas terlalu banyak, maka guru

mungkin akan mengalami kesulitan untuk memfasilitasi proses

belajar seluruh siswa. 
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5. a. Orientasi

b. Merumuskan Masalah

c. Merumuskan Hipotesis

d. Mengumpulkan Data

e. Menguji hipotesis

f. Menyimpulkan kesimpulan

MODUL 10

PETUNJUK JAWABAN LATIHAN

Setelah selesai mengerjakan latihan diatas, cocokkanlah jawaban yang

telah anda buat dengan rambu-rambu jawaban berikut.

1. Penjelasan terkait sejarah, prinsip, dan pelaksanaan PjBL

2. Cukup jelas dan pilih salah satu pendapat ahli

3. Cukup jelas

4. Cukup jelas

5. Rancangan pembelajaran PjBL dengan membuat silabus, RPP, LKPD/

LKM, dan asesmen


