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KATA PENGANTAR 

Pendekatan belajar aktif telah dirintis secara serius oleh Balitbang Depdiknas sejak tahun 
1979 dengan proyek yang dikenal sebagai Proyek Supervisi dan CBSA (Cara Belajar 
Siswa Aktif) Cianjur, Jawa Barat. Hasil-hasil proyek ini kemudian direplikasi di sejumlah 
daerah dan disebarkan melalui penataran guru ke seluruh Indonesia. Upaya yang dimulai 
pada tingkat sekolah dasar ini kemudian mendorong penerapan pendekatan belajar aktif di 
tingkat sekolah menengah. Hasil-hasil upaya ini secara bertahap kemudian diintegrasikan 
ke dalam Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, dan Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 
2004, yang dilanjutkan dengan Standar Isi yang lebih dikenal dengan istilah Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006.

Dari segi dokumen, muatan kurikulum yang berlaku saat ini telah memuat gagasan-
gagasan belajar aktif untuk menumbuhkembangkan beragam kompetensi dalam diri 
peserta didik. Pendekatan yang dituntut dalam implementasi kurikulum ini pun adalah 
pendekatan belajar aktif. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pendekatan ini telah 
diterapkan pada sejumlah sekolah, namun secara keseluruhan realisasi pendekatan ini 
belum memenuhi harapan. Karena itu, pendekatan ini perlu didorong dan digalakkan 
dengan melibatkan berbagai stakeholders, yaitu para guru, kepala sekolah, pengawas, Tim 
Pengembang Kurikulum (TPK) provinsi/kabupaten/kota dan pengambil keputusan pada 
tingkat dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi hingga ke tingkat unit-unit utama 
pusat.

Upaya ini penting dan strategis guna mendidik peserta didik kita agar mampu berpikir dan 
bertindak secara kreatif. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah harapan bahwa 
implementasi pendekatan belajar aktif akan mendorong tumbuhkembangnya kreativitas 
dan semangat kewirausahaan, sekaligus mendorong cita-cita pendidikan budaya dan 
karakter bangsa di arena pendidikan di tanah air. Tujuan ini akan berhasil dicapai jika para 
pendidik menitikberatkan motivasi belajar dalam diri peserta didik.  

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah pembelajaran. 
Pendekatan pembelajaran yang seyogianya diterapkan adalah pendekatan yang memotivasi 
peserta didik agar dapat belajar bagaimana belajar. Namun, para guru tidak akan mampu 
melaksanakan tugas seperti yang diharapkan jika mereka tidak dilatih mempraktikkan 
pendekatan belajar aktif. Sebubungan dengan niat itu, implementasi belajar aktif tidak akan 
kokoh dan tidak akan mampu bertahan jika tidak diterapkan manajemen berbasis sekolah 
yang andal. Karena itu, gagasan pendekatan belajar aktif hendaknya selalu dikaitkan 
dengan pembinaan manajemen berbasis sekolah (MBS). 

Buku ini disusun oleh Balitbang Diknas sebagai pedoman yang dapat dipakai untuk 
membina para guru, kepala sekolah, pengawas dan TPK serta komponen unit utama terkait 
melalui beragam cara, seperti training of trainers (TOT), penataran, kegiatan KKG dan 
MGMP, inhouse training (pendampingan), studi banding, dan magang.  
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Buku ini merupakan salah satu dari beberapa buku yang ditulis mengenai pendekatan 
belajar aktif, yaitu : 

1. Buku I :  Panduan Pengembangan Pendekatan Belajar Aktif 

2. Buku II :  Metodik Umum Pendekatan Belajar Aktif 

3. Buku III A  :  Peta Kompetensi dan Paket Pelatihan SD 

4. Buku III B  :  Peta Kompetensi dan Paket Pelatihan SMP 

5. Buku III C  :  Peta Kompetensi dan Paket Pelatihan SMA 

Beragam bentuk pembinaan ini akan efektif jika bertumpu kepada pembinaan pada tingkat 
akar rumput, pembinaan di tingkat sekolah yang dikenal dengan istilah inhouse training.
Melalui strategi inhouse training akan diperoleh guru fasilitator, kepala sekolah, pengawas 
dan tim pengembang kurikulum (TPK) yang potensial yang mampu berperan sebagai tutor 
dan fasilitator dalam berbagai bentuk pembinaan tersebut.  

Semoga buku ini bermanfaat bagi upaya kita mendinamisasi pelaksanaan pendekatan 
belajar aktif. 

Jakarta, 11 Januari 2010 

Kepala Balitbang Diknas, 

Prof. Dr. H. Mansyur Ramly 
NIP 195408261981031001 
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U M U M

A. Permasalahan Belajar-Mengajar 

1. Kondisi dan Faktor Penyebab Pelaksanaan Belajar Aktif di Sekolah 

Pengembangan pendekatan belajar aktif secara serius mulai dilakukan pada tahun 

1979 yang dikenal dengan nama Proyek Supervisi Cianjur, Jawa Barat. Proyek ini 

dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum, Balitbang Depdikbud bekerja sama dengan 

Ditjen Dikdasmen dan sejumlah IKIP Negeri. Proyek ini merupakan perwujudan 

kerja sama antara Depdikbud dengan Pemerintah Inggris, yang dikelola oleh The 

British Council. Cikal bakal pengembangan pendekatan belajar ini sebenarnya telah 

dirintis oleh P3G (Pusat Penataran Pendidikan Guru) dan sekarang menjadi P4TK, 

yang dimulai dari mata pelajaran IPA sekitar tahun 1970-an.

Hasil-hasil Proyek Supervisi Cianjur kemudian diintegrasikan ke dalam 

pengembangan Kurikulum 1984. Kemudian, hasil-hasil proyek ini direplikasi di 7 

kabupaten/kotamadya di Indonesia. Bersamaan dengan itu, dilakukan pula 

diseminasi hasil-hasil tersebut melalui penataran yang dilakukan oleh Direktorat 

Pendidikan Dasar, Ditjen Dikdasmen. Apa yang dilakukan di tingkat SD membawa 

dampak pula bagi pengembangan pendekatan belajar aktif di tingkat SMP, SMA, 

SMK, dan pendidikan nonformal serta madrasah walaupun dengan istilah berbeda 

dan dilaksanakan dengan sistem dan program yang berbeda pula. Selanjutnya, 

hasil-hasil pengembangan pendekatan belajar aktif diintegrasikan dalam 

pengembangan Kurikulum 1994.  

Pada tahun 1999 Direktorat Sekolah Dasar, Ditjen Dikdasmen, yang didukung 

narasumber dari Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas,  bekerja sama dengan 

UNICEF dan UNESCO memprakarsai rintisan pelaksanaan Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) dan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan 

(PAKEM) serta partisipasi masyarakat. Program ini dikenal dengan nama MBS-

PAKEM, bahkan saat ini berkembang dengan istilah PAIKEM (Pembelajaran 
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Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenagkan). Program yang dimulai pada 

beberapa kabupaten di 3 provinsi ini segera menyebar ke provinsi-provinsi lain 

melalui dukungan berbagai NGO dan mendapatkan tanggapan yang positif dari 

berbagai dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Melalui upaya ini 

implementasi MBS-PAKEM telah masuk ke dalam sistem pendidikan nasional.

Dewasa ini secara umum dapatlah dikatakan bahwa upaya pembinaan guru, kepala 

sekolah, dan pengawas serta pembina di bidang pendidikan daerah dalam 

melaksanakan belajar aktif lebih luas dilakukan pada tingkat sekolah dasar dan 

sekolah menengah pertama serta madrasah. Sejalan dengan penyebaran gagasan-

gagasan MBS-PAKEM, Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas telah 

mengintegrasikan pendekatan belajar aktif ke dalam Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) pada tahun 2004, yang kemudian dilanjutkan dengan Standar 

Isi yang lebih dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mulai 

tahun 2006.

Di Indonesia pendekatan belajar aktif sebenarnya telah cukup lama diperkenalkan 

pada pendidikan formal maupun nonformal, baik sekolah maupun madrasah. 

Secara khusus di tingkat SMP sejak tahun 2001/2002 telah mulai 

diimplementasikan pendekatan belajar aktif dengan nama Contextual Teaching and 

Learning (CTL). Di tingkat SMA, SMK, pendidikan nonformal (Program Paket A, 

B, dan C) dan madrasah walaupun dengan istilah yang berbeda dan belum 

dikembangkan secara tersistem, namun telah menekankan pula pendekatan belajar 

aktif.  

Kondisi dan faktor penyebab pelaksanaan belajar aktif di sekolah dasar dapat 

digambarkan berikut ini. Kondisi ini secara umum relatif menggambarkan pula 

pelaksanaan belajar aktif di tingkat SMP, SMA, SMK, madrasah dan pendidikan 

nonformal.  
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.

Kondisi & faktor 
penyebab 

pelaksanaan 
belajar aktif di 

sekolah

TOT dan KKG gugus  di SD dan MGMP di 
sekolah menengah umumnya belum 
konsisten & kurang bisa diandalkan.

Dana sekolah cenderung kurang. 
Mereka mengeluh terhadap kebijakan 
pendidikan gratis. Partisipasi orang tua 
merosot.

Umumnya sekolah yang menerapkan 
manajemen berbasis sekolah (MBS) & 
belajar aktif masih pada tahap kulit 
luar, hasil tiruan dari studi banding & 
TOT.

Di banyak sekolah buku-buku, 
alat bantu pelajaran, alat peraga 
& kit melalui DAK masih 
tersimpan rapi dan belum 
digunakan.

Umumnya text-book based 
teaching amat dominan. 
Duduk, dengar, catat, hafal 
dominan.

Banyak siswa di daerah-
daerah tertentu tampak 
kurang bergizi.

Terbanyak komite 
sekolah belum aktif, 
masih formalitas

Ada sekolah yang 
melakukan inovasi 
tanpa pernah ditatar.

Displin KS & guru di 
banyak daerah 
cenderung rendah.

Korps pengawas 
umumnya cenderung 
belum kompeten dalam 
tugasnya.

Kemampuan baca-tulis-hitung anak SD di 
banyak daerah masih rendah. Kemampuan 
berbahasa siswa SMP & SMA di banyak 
daerah masih lemah.

Rasio guru : siswa di daerah tertentu 
timpang. Di daerah lain amat ideal karena 
jumlah siswa sedikit. Motif mengangkat guru 
bantu demi lowongan jadi PNS.

Gambar 1.1 
Gambar kondisi dan faktor penyebab pelaksanaan belajar aktif di SD, SMP, SMA, 

SMK, Madrasah, dan pendidikan formal. 

[Sumber: S.Belen, Dampak Inhouse training di Sekolah pada 5 SD model di 
Maluku Utara dan laporan-laporan internal inhouse training di Ambon, Kabupaten 
Maluku Tengah, dan Seram Bagian Barat (oleh Save the Children), dan di 3 SD 
model di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara oleh Penerbit Erlangga. 
Laporan internal asesmen sekolah dasar di Ternate, laporan workshop MBS-Pakem 
di Flores Timur dan Merauke oleh World Vision Indonesia]. 

2. Permasalahan Proses Belajar-Mengajar 

Permasalahan yang dihadapi dalam proses belajar-mengajar antara lain adalah: 

Terbentuknya opini di masyarakat bahwa nilai ujian nasional seolah-olah 

menggambarkan prestasi belajar secara utuh. Demikian pula kemenangan dalam 

olimpiade, kontes idol, atau perlombaan olahraga dipandang sebagai cermin 

prestasi belajar yang utuh.  Apakah ukuran-ukuran ini valid dan dapat 

memberikan kontribusi yang berarti bagi karakter, budaya dan kemajuan bangsa 

serta memberikan bekal bagi anak-anak kita untuk menghadapi kehidupan di 

masa depan?    

Belajar yang terpisah-pisah baik antarmata pelajaran maupun antara satu 

kompetensi dengan kompetensi lainnya.  
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Proses belajar-mengajar tidak berpusat pada peserta didik.

Proses belajar-mengajar yang belum mampu mendorong timbulnya kreativitas 

peserta didik. 

    

Gambar 1.2 
Foto yang memperlihatkan perlunya peralihan dari belajar pasif (kiri)  

ke belajar aktif (kanan) 

Terbatasnya sumber daya yang tersedia. 

Banyak peserta didik berasal dari keluarga atau orang tua yang masih 

menunjukkan rendahnya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan, sehingga 

dukungan pada peserta didik masih terbatas. 

Banyak guru belum terlatih secara baik dalam melaksanakan belajar aktif. 

Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (Calistung) peserta didik di SD 

dan MI umumnya masih lemah, demikian pula keterampilan berbahasa peserta 

didik pada jenjang pendidikan menengah tampaknya juga masih banyak 

masalah. 

Banyak peserta didik yang watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian serta sistem 

berpikirnya belum sejalan dengan moral dan norma keindonesiaan. 



5

Permasalahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

Lemahnya 
kemampuan
“Calistung”
& berbahasa
peserta didik

Orientasi 
pengajaran 

berbasis 
buku teks

Kurang
terlatihnya 

guru Rendahnya 
kesadaran 
orang tua

Terbatasnya
sumber

daya

Berpusat 
kepada

guru

Terpisah-
pisahnya 
mapel & 

kompetensi

Disamakannya 
nilai UN 

dengan prestasi 
belajar

Permasalahan
belajar-

mengajar

Gambar 1.3 

Gambar permasalahan dalam proses belajar-mengajar 

Guna menanggulangi permasalahan tersebut, salah satunya perlu diterapkan 

pendekatan belajar aktif. Melalui pendekatan ini diharapkan peserta didik memiliki 

bekal kemampuan kreatif dan inovatif serta berbudaya yang pada gilirannya 

menggambarkan karakter bangsa. Melalui upaya ini, kita berusaha menciptakan 

citra baru tentang satuan pendidikan berprestasi sebagai sekolah yang mampu 

membuat para peserta didiknya kreatif dan inovatif, berbudaya serta mampu 

menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan yang kesemuanya itu merupakan 

pengembangan karakter bangsa yang diinginkan bersama.  

Guna meningkatkan kemampaun profesional guru, pengawas, dan para pembina 

pendidikan di semua lini diperlukan pelatihan secara berkesinambungan agar 

mereka lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugasnya. Khusus bagi guru, 

pelatihan seperti ini diharapkan mampu mengembangkan beragam kegiatan belajar 

di masing-masing satuan pendidikannya yang mengaktifkan dan membuat peserta 

didik kreatif dan inovatif.
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Gambar di samping ini menunjukkan kegiatan yang disarankan  

dilakukan peserta dalam pelatihan. Simbol kaki menggambarkan 

bahwa suatu gerak datangnya dari kaki terus ke hati baru kepala. 

Artinya, sesuatu itu sebaiknya dilakukan terlebih dahulu (tangan) 

dan selanjutnya lama kelamaan akan tertarik. 

B. Pentingnya Belajar Aktif 

Penerapan pendekatan belajar aktif yang ditunjang pelaksanaan manajemen berbasis 

sekolah memiliki dasar hukum yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perundang-undangan ini selanjutnya 

dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan berikut ini. 

Proses belajar-mengajar pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. (Pasal 19, Ayat 1). 

Kegiatan dalam pelatihan:
KONDISI PELAKSANAAN BELAJAR AKTIF 

Pertanyaan kepada peserta:
Menurut pendapat Anda, bagaimana kondisi 
pelaksanaan belajar aktif di sekolah Anda? 

Pertanyaan dapat diperluas: 
Bagaimana kondisi pelaksanaan belajar aktif di 
gugus atau wilayah Anda? 
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Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, 

kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. (Pasal 49, butir 1). 

Pendekatan belajar aktif dewasa ini amat dominan dilaksanakan di berbagai negara 

maju dan juga diikuti oleh banyak negara berkembang. Anutan pendekatan ini pada 

dasarnya dipengaruhi oleh aliran konstruktivisme dalam teori belajar.  

Gambar 1.4 

Foto peserta didik di SD sedang bermain peran dokter-dokteran 
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Gambar 1.5 
Foto peserta didik di SMP sedang berpraktik belajar aktif

di halaman sekolah 

Gambar 1.6 
Foto peserta didik di SMA sedang mengamati pohon 
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Perkembangan teori belajar berdasarkan riset selama hampir 100 tahun secara bertahap 
mengubah paradigma tentang bagaimana seharusnya guru mengajar dan/atau peserta 
didik belajar. Rentangan riset itu terutama  dimulai dari eksperimen Ivan Pavlov (1849 
– 1936) dengan air liur anjing yang diberi stimulus. Kemudian, Jean Piaget (1896 – 
1980) mencapai ‘puncak’ riset melalui temuannya tentang perkembangan kemampuan 
kognitif manusia. Temuan Piaget kemudian diperkaya dengan gagasan Lev Vygotsky 
(1896 – 1936) tentang perkembangan kognitif anak dalam hubungannya dengan 
bahasa dalam konteks historis, kultural, dan sosial tempat anak hidup.  

Temuan teori yang dewasa ini amat populer dan berdampak luas pada skala 
internasional adalah teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme memantapkan 
teori-teori belajar sebelumnya dan memberikan pencerahan bagi peralihan dari konsep 
belajar yang berpusat pada guru (teacher-centred learning) ke arah konsep belajar 
yang berpusat pada peserta didik (student-centred learning). Orientasi yang berpusat 
kepada peserta didik pada akhirnya diwujudkan dalam pendekatan belajar aktif (active 
learning approach). Ini adalah paradigma yang mempengaruhi beragam inovasi 
pendidikan yang dilakukan di berbagai penjuru dunia sejak awal tahun 1970 hingga 
sekarang.

Gambar berikut ini menunjukkan perkembangan kontribusi teori-teori belajar terhadap 
paradigma belajar aktif. 

Gambar 1.7 
Gambar kontribusi teori-teori belajar terhadap paradigma belajar aktif 
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Teori-teori belajar yang ditemukan pada akhirnya berkulminasi pada teori 

konstruktivisme. Teori konstruktivisme pada dasarnya: 

Menyesuaikan aplikasi teori dengan cara kerja otak seperti yang dilaporkan oleh 

temuan riset neurosains. 

Mengadopsi hasil riset biologi tentang cara kerja tubuh. 

Mengadopsi temuan riset fisika tentang alam semesta yang bersinergi sebagai satu 

sistem. 

Menyelaraskan aplikasi nilai-nilai dan pandangan historis, kultural, dan sosial, 

terutama melalui bahasa, dalam penerapan belajar aktif, baik dari hasil riset ilmu-

ilmu sosial maupun dari segi konsepsi filsafat, teologi agama, dan humaniora. 

Mengadaptasi temuan dan praksis yang relevan dari dunia kerja. 

Penerapan teori belajar konstruktivisme secara kumulatif tampil dalam istilah active 

learning (belajar aktif). Temuan teori lanjutan dan hasil uji coba penerapan dalam 

proses belajar-mengajar tampil dengan beragam istilah, seperti brain-based learning, 

multiple intelligences learning approach, cooperative learning, contextual teaching 

and learning, dan quantum learning. Penerapannya sebenarnya hanya menekankan 

salah satu aspek, unsur, atau bidang khusus belajar aktif. Hampir semuanya bernaung 

di bawah paradigma belajar aktif.  

Ada 5 teori belajar yang berkembang, yaitu teori behaviorisme, teori kognitivisme, 

teori rekonstruktivisme, teori belajar informal dan post-modern, dan teori-teori belajar 

yang lain. Dari teori behaviorisme dan teori kognitivisme, pendekatan belajar aktif 

yang dikembangkan menurut teori rekonstruktivisme mengadopsi gagasan-gagasan 

yang relevan dengan tuntutan dan prasyarat pendekatan belajar aktif ini.  

Pandangan mengenai anak menurut aliran konstruktivisme dikemukakan pada gambar 

berikut ini. 
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Gambar 1.8 
Gambar pandangan mengenai anak menurut aliran konstruktivisme 

C. Pengertian Belajar Aktif 

Gagasan-gagasan pokok pendekatan belajar aktif pada prinsipnya mengikuti gagasan 

inti teori belajar konstruktivisme. Perkembangan dalam terapan melahirkan paradigma 

baru, yaitu paradigma belajar aktif. Amatilah gambar berikut ini. 

Belajar itu 
mengalami

Belajar 
bagaimana 

belajar

Guru:
Instruktur ->

fasilitator

Ditantang 
1 langkah 
lebih maju

Tanggung 
jawab belajar 
pada peserta 
didik & siswa 
pembelajar 

Dalam realitas
fisik, sosial &

budaya

Fasilitator 
bimbing

konstruksi
makna

Pengertian 
belajar

aktif

Gambar 1.9 
Gambar pengertian belajar aktif 
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Sejumlah gagasan pokok dalam penerapan paradigma belajar aktif dikemukakan 

berikut ini. 

1. Mengkonstruksi Makna 

Konstruktivisme menandaskan bahwa manusia mengkonstruksi (membangun) 

makna dari struktur pengetahuan aktual yang dimiliki. Teori ini membimbing 

pendekatan dalam mendidik anak. Konstruktivisme menekankan kegiatan belajar 

yang berkembang melalui dukungan fasilitator. Fasilitator memulai dan 

mengarahkan peserta didik agar  mampu mengkonstruksi makna konsep-konsep 

yang baru.

Jean Piaget sebagai pelopor teori konstruktivisme memandang bermain sebagai 
bagian penting dan perlu bagi perkembangan kognitif anak. Ia meneliti dan 
memberikan landasan ilmiah kepada pandangannya. Sekarang teori 
konstruktivisme tidak hanya diterapkan di lingkungan pendidikan formal dan 
perguruan tinggi tetapi juga pada kegiatan belajar pendidikan nonformal dan 
informal.  

Piaget menjelaskan mekanisme internalisasi pengetahuan anak. Ia menyatakan, 
melalui proses akomodasi (accommodation) dan asimilasi (assimilation), individu 
mengkonstruksi pengetahuan baru dari pengalamannya. Ketika melakukan 
asimilasi, individu memasukkan pengalaman baru ke dalam skema (kerangka) yang 
sudah ada tanpa mengubah skema itu. Jika pengalaman individu bertentangan 
dengan representasi internal yang sudah ada, ia dapat mengubah persepsi 
pengalamannya agar cocok dengan representasi internal.

Akomodasi adalah proses membentuk kembali representasi mental tentang dunia 
luar agar cocok dengan pengalaman baru. Akomodasi adalah mekanisme yang 
mengubah kegagalan belajar ke arah yang benar.  

Misalnya, Thomas Ameriko yang lahir dan besar di Timor Timur merantau ke 
Pulau Jawa, ke Kota Malang. Di Dili ia sudah memiliki pengalaman naik bus. Ia 
telah memiliki konsep tentang apa itu bus. Sesudah satu bulan di Malang, tiba-tiba 
ia melihat kereta api lewat. Ia langsung berteriak, “Eh, itu bus kok bergandeng-
gandeng”. Ia melakukan proses asimilasi. Konsep bus ia terapkan terhadap kereta 
api karena sebelumnya ia tak memiliki konsep tentang apa itu kereta api. 
Kemudian, temannya menjelaskan, “Bukan, itu bukan bus. Itu yang namanya kereta 
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api”. Ia lalu mengubah konsep kereta api sebagai bus yang bergandeng-gandeng 
menjadi konsep kereta api yang benar. Ia melakukan proses akomodasi setelah 
mengalami ‘kegagalan’ belajar. 

Contoh yang lain dikemukakan berikut ini. Ketika Eko (nama kreasi) mengikuti 

kursus pendidikan di Cambridge, Inggris, suatu malam bertiup angin agak kencang. 

Eko membuka jendela kamar dan melihat ribuan ‘kapas’ beterbangan di luar. Ia 

menduga, wah, ada truk di mana yang membawa berkarung-karung kapas dan 

karung-karung itu terbuka sehingga ribuan kapas beterbangan di udara. Pada tahap 

ini Eko melakukan proses asimilasi dengan pengetahuan tentang kapas yang 

diperolehnya dari pengalaman di Indonesia. Pada pagi hari esoknya, Eko pergi ke 

luar dan betapa takjubnya, ia melihat hamparan salju di seluruh halaman gedung. Ia 

serentak berpendapat, ah ini yang namanya salju. Berarti, ‘kapas-kapas’ 

beterbangan yang ia lihat tadi malam itu sebenarnya butir-butir salju yang turun ke 

tanah. Ia lalu melakukan proses akomodasi dan hasilnya adalah mengubah 

pendapatnya tentang kapas-kapas yang beterbangan ke arah pandangan yang benar 

tentang salju. Eko belajar melalui pengalaman, dari proses asimilasi pengetahuan 

sebelumnya yang sesuai dengan konteks Indonesia ke arah pandangan baru 

berdasarkan pengalaman baru melalui proses akomodasi.  

Berikut ini dikemukakan sebuah contoh dari percobaan IPA anak-anak SD Kelas 

IV. Topik yang sedang dipelajari adalah “Melayang, terapung, dan tenggelam”. 

Sebelum melakukan percobaan tiap kelompok anak membuat hipotesis untuk tiap 

benda yang hendak dimasukkan ke dalam air, apakah melayang, terapung, atau 

tenggelam. Ternyata semua hipotesis yang dibuat terbukti benar. Misalnya, batu 

tenggelam, paku yang diikat dengan potongan kayu kering melayang, dan kertas 

terapung. Pembenaran hipotesis ini sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh anak 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini mereka melakukan asimilasi dengan 

kerangka pengetahuan (skemata) yang telah diperoleh sebelumnya.

Kemudian guru menugaskan anak-anak memasukkan plastisin (dapat juga dipakai 

lilin malam). Hipotesis yang dibuat bahwa benda itu akan tenggelam ternyata 

benar. Namun, kemudian guru meminta anak-anak mengubah bentuk plastisin itu 

dari bentuk gumpalan menjadi bentuk yang pipih, rata, dan lebar. Ketika mereka 
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memasukkannya ke dalam air dalam posisi mendatar (horisontal), ternyata plastisin 

itu terapung. Anak-anak heran dan tidak tahu mengapa. Guru lalu bertanya 

mengapa hal ini bisa terjadi, apa penyebabnya. Dari berbagai pendapat yang 

dikemukakan, ternyata dari hasil diskusi mereka sampai kepada kesimpulan, bahwa 

plastisin yang pipih, rata, dan lebar itu mendapatkan tekanan ke atas dari air dan 

karena permukaan itu lebar jumlah tekanan dari air itu cukup banyak. Akibatnya, 

plastisin itu terapung. Untuk membuktikan kesimpulan ini, mereka mencoba 

dengan benda yang lain, seperti mistar (penggaris) plastik dan potongan seng yang 

dimasukkan dalam posisi mendatar. Setelah yakin, anak-anak mengubah 

pendapatnya, bahwa banyak benda yang walaupun berat tetapi jika berbentuk pipih, 

rata, dan lebar dimasukkan ke dalam air akan terapung. Pada tahap ini anak-anak 

melakukan akomodasi terhadap kerangka pikiran (skemata) yang telah terbentuk 

sebelumnya. Mereka mengubah pendapatnya setelah mendapatkan pengalaman 

baru melalui percobaan. 

2. Pentingnya Latar belakang dan Budaya Peserta Didik 

Konstruktivisme sosial memandang setiap peserta didik sebagai individu yang unik 
dengan kebutuhan dan latar belakang yang unik. Peserta didik juga dilihat sebagai 
individu yang kompleks dan multidimensional. Konstruktivisme sosial tidak hanya 

Kegiatan dalam pelatihan:
PROSES INTERNALISASI PENGETAHUAN 

Pertanyaan kepada peserta:
Dapatkah Anda memberikan contoh konkret dari 
lingkungan Anda mengenai proses internalisasi 
pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi 
menurut teori Jean Piaget? 
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mengakui keunikan dan kompeksitas peserta didik tetapi juga benar-benar 
mendorong, menggunakan, dan memberikan penghargaan kepadanya keunikan dan 
kompleksitas sebagai bagian integral proses belajar (Wertsch 1997).  

Konstruktivisme sosial mendorong peserta didik mencapai versinya sendiri tentang 
kebenaran, yang dipengaruhi latar belakang dunia fisik, lingkungan budaya, atau 
pandangannya tentang dunia. Perkembangan historis dan sistem simbol, seperti 
sistem bahasa, logika, dan matematika, diwarisi peserta didik sebagai warga budaya 
tertentu dan hal ini dipelajarinya sepanjang hayatnya. Ia juga menekankan 
pentingnya hakikat interaksi sosial peserta didik dengan warga masyarakat yang 
terdidik. Tanpa interaksi sosial itu, tak mungkin tercapai makna sosial dari sistem 
simbol yang penting dan belajar bagaimana menggunakannya. Anak kecil 
mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui interaksi dengan anak-anak yang 
lain, orang dewasa, dan dunia fisik. Pentinglah memperhatikan latar belakang dunia 
fisik dan lingkungan budaya dan sosial peserta didik melalui proses belajar, karena 
latar belakang ini juga membantu membentuk pengetahuan dan kebenaran yang 
diciptakan, ditemukan, dan dicapai peserta didik dalam proses belajar (Wertsch, 
1997).

Gambar 1.10 
Foto peserta didik suku bangsa tertentu di Papua hanya mengenal konsep bilangan 1 – 3. Selanjutnya 
anak-anak itu hanya mengenal > 3 (lebih dari 3).Konsep mata angin pun hanya berkisar pada ke arah 

laut dan darat atau ke arah pantai dan gunung. Guru hendaknya memperhatikan konsep budaya ini 
dalam mengajarkan operasi bilangan dan mata angin. 
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4. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar peserta didik amat bergantung kepada rasa percaya diri atau 

potensi belajarnya (Von Glasersfeld, 1989) dan kemampuan guru mengantar 

peserta didik mengenali bakat dan potensi dirinya (motivasi ekstrinsik) sehingga 

tumbuh keyakinan untuk percaya kepada keunikan dirinya dan mampu 

mengekspresikannya (motivasi intrinsik, Champion Mind).  

Perasaan kompeten dan kepercayaan kepada potensi memecahkan masalah baru 

berasal dari pengalaman pertama menguasai masalah di masa lampau dan lebih 

kuat daripada pengakuan eksternal dan motivasi ekstrinsik mana pun (Prawat and 

Floden, 1994). Ini berkaitan dengan pandangan Vygotsky (1978) tentang zona 

perkembangan terdekat (zone of proximal development), di mana anak ditantang 

untuk sedikit melangkah maju dari tingkat perkembangannya sekarang. Melalui 

pengalaman sukses menyelesaikan tugas yang menantang, anak memperoleh rasa 

percaya diri dan motivasi untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks. 

Gambar 1.12 
Gambar hati yang mendorong orang bertindak,bukan pikiran 

Menurut pandangan Rousseau (1762) ... masalah pendidikan yang terbanyak adalah 

masalah motivasi, karena para guru mencoba mempercepat berbagai hal. Mereka 

berbicara tentang geografi sebelum anak tahu jalan di sekitar belakang rumahnya. 

Mereka mengajar sejarah sebelum anak mengerti sesuatu tentang motivasi orang 
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dewasa.... Akan jauh lebih baik, membiarkan pertanyaan-pertanyaan muncul secara 

alamiah .... Bila seorang anak telah termotivasi sendiri, guru tidak dapat menahan 

dia belajar. (Dikutip dari The Rise and Fall of Childhood, oleh C. John 

Sommerville, 1990).  

Sembilan per sepuluh pendidikan adalah memberi dorongan. (Anatole France 1844-

1924).

Gambar 1.13 
Foto bocah Papua ini menanti uluran tangan kita untuk 

mengaktuliasasikan potensi otak anak yang brilian yang telah 
terbawa sejak lahir. Tinggal penanganan kita tepat atau tidak. 

Kegiatan dalam pelatihan:
MOTIVASI ATAU PESERTA DIDIK 

Diskusikan:
Apa saja cara-cara yang dapat ditempuh guru 
untuk mendorong (memotivasi) peserta didik 
agar giat belajar? 
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5. Peran Pengajar 

Guru sebagai fasilitator

Menurut pendekatan konstruktivisme sosial, instruktur harus mengadaptasi peran 

fasilitator dan bukan peran sebagai guru. 

Peran pengajar (instruktur) Peran fasilitator 

Berceramah tentang materi pelajaran. Membantu peserta didik 
mendapatkan pemahaman sendiri 
tentang materi. 

Peserta didik berperan pasif dalam proses 
belajar-mengajar 

Peserta didik memainkan peran 
aktif dalam proses belajar-
mengajar 

Menekankan kepada instruktur dan materi Penekanan kepada peserta didik 

Tuntutan perubahan peran yang dramatis membutuhkan rangkaian 
keterampilan yang berbeda 

Guru memberi tahu Fasilitator bertanya 

Guru ‘berpidato’ dari depan Fasilitator mendukung dari 
belakang

Guru menjawab menurut kurikulum Fasilitator memberi panduan dan 
menciptakan lingkungan bagi 
peserta didik untuk mencapai 
kesimpulan sendiri 

Guru bermonolog Fasilitator secara kontinu 
berdialog dengan peserta didik 

Guru menceritakan pengalamannya Fasilitator mampu mengadaptasi 
pengalaman belajar ‘yang 
melangit’ dengan menggunakan 
inisiatif peserta didik untuk 
mengendalikan pengalaman 
belajar ke tempat peserta didik 
ingin menciptakan nilai. 

(Gamoran, Secada& Marrett 1998; Brownstein 2001; Rhodes and Bellamy 1999) 
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Gambar 1.14 
Gambar tipe guru mengajar tradisional dan tipe guru belajar aktif 

Penjelasan gambar 

Guru pada gambar sebelah kiri bertelinga kecil karena tidak ingin mendengarkan 
peserta didik, matanya kurang terbuka karena jarang mengamati peserta didik, 
mulutnya lebar karena terlalu sering berceramah, dan jari telunjuknya sering 
diacungkan untuk menyuruh peserta didik. Sedangkan, guru pada gambar sebelah 
kanan bertelinga lebar karena sering mendengarkan peserta didik, matanya terbuka 
lebar karena sering mengamati peserta didik, mulutnya sempit karena jarang 
berceramah, dan kedua belah tangannya terbuka menerima peserta didik. 

Kegiatan dalam pelatihan:
PERBANDINGAN PENGAJAR & FASILITATOR 

Diskusikan dan buatlah tabel perbandingan antara 
peran guru sebagai instruktur (pengajar) satu arah 
& peran guru sebagai fasilitator yang melaksanakan 
belajar aktif! 
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Lingkungan belajar harus juga didesain untuk mendukung dan menantang peserta 

didik untuk berpikir (Di Vesta, 1987). Walaupun dituntut membuat peserta didik 

merasa memiliki masalah dan proses solusinya, tidaklah berarti bahwa aktivitas 

atau solusi apa pun sudah cukup. Tujuan yang kritis adalah mendukung peserta 

didik menjadi pemikir yang efektif. Ini bisa dicapai jika guru berperan jamak, 

seperti menjadi konsultan dan pelatih. 

6. Hakikat Proses Belajar 

Kegiatan belajar itu aktif; kegiatan belajar adalah proses individual dan proses 

sosial.

Belajar adalah proses aktif peserta didik menemukan fakta, prinsip, dan 

konsep sendiri. Untuk itu, pentinglah mendorong peserta didik berasumsi 

(menebak atau berhipotesis) dan berpikir secara intuitif (Brown dkk., 1989; 

Ackerman, 1996). Dalam kenyataan, realitas bukanlah sesuatu yang dapat 

ditemukan karena tidak ada sebelumnya. Kukla (2000) membuktikan bahwa 

realitas dikonstruksi oleh kegiatan individu sendiri dan bahwa orang-orang, 

bersama-sama sebagai warga suatu masyarakat, menemukan ciri-ciri realitas 

(dunia).

Penganut konstruktivisme yang lain setuju dan menekankan bahwa individu 

membangun makna melalui interaksi satu sama lain dan dengan lingkungan 

tempat mereka hidup. Dengan demikian, pengetahuan adalah produk 

manusia dan dikonstruksi secara sosial dan budaya (Ernest, 1991; Prawat and 

Floden, 1994). McMahon (1997) setuju bahwa belajar adalah suatu proses 

sosial. Ia menyatakan bahwa belajar bukanlah proses yang hanya terjadi 

dalam pikiran individu, bukanlah suatu perkembangan perilaku yang pasif 

yang dibentuk oleh kekuatan eksternal. Belajar yang bermakna terjadi ketika 

individu terlibat dalam aktivitas sosial. 

Vygotsky (1978) juga menekankan konvergensi elemen-elemen sosial dan praktis 

dalam belajar. Momen yang amat signifikan dalam lintasan perkembangan 

intelektual terjadi ketika berbicara (speech) dan kegiatan praktik, dua jalur 

perkembangan yang sebelumnya sepenuhnya tak saling tergantung (independen), 
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berkonvergensi. Melalui kegiatan praktik peserta didik mengkonstruksi makna 

dalam dirinya (pada tingkat intrapribadinya), sedangkan berbicara menghubungkan 

makna ini dengan dunia antarpribadi yang di-share oleh peserta didik dan 

budayanya.

Gambar 1.15 
Gambar yang memperlihatpkan peserta didik dalam mengkonstruksi makna 

 Belajar adalah mengalami 

Teori Experiential Learning Kolb menjelaskan konsep mendasar sehingga perilaku 

belajar manusia dapat dipahami dan diterangkan. Pemahaman ini dapat membantu 

peserta didik atau orang lain dalam belajar. Teori ini diterima di berbagai kalangan, 

baik akademisi, guru, manajer maupun pelatih. 

‘‘Belajar adalah proses di mana pengetahuan diciptakan melalui transformasi 

pengalaman. Pengetahuan adalah hasil kombinasi mencerap pengalaman dan 

mentransformasinya.” David Kolb.

Jadi, Pengalaman + Pemahaman = Pengetahuan

 (Experience + Understanding = Knowledge)
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Gambar 1.16 
Gambar  yang menjelaskan siklus belajar umum seorang individu peserta didik 

Kolb memaparkan 6 ciri khas experiential learning:

a. Belajar paling baik dipandang sebagai suatu proses, bukan sebagai hasil belajar 

(outcomes). 

b. Belajar adalah suatu proses berkesinambungan berdasarkan pengalaman. 

c. Belajar menuntut resolusi konflik antara dua cara adaptasi terhadap dunia yang 

bertentangan secara dialektik (diperdebatkan). 

d. Belajar adalah suatu proses holistik adaptasi terhadap dunia. 

e. Belajar melibatkan transaksi antara pribadi dan lingkungan. 

f. Belajar adalah suatu proses menciptakan pengetahuan, yang merupakan hasil 

transaksi antara pengetahuan sosial dan pengetahuan personal. 
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D. Prinsip-prinsip Belajar Aktif 

Prinsip-prinsip belajar aktif dikemukakan pada gambar berikut ini. 

Gambar 1.17 
Gambar prinsip-prinsip belajar aktif 

Selanjutnya diuraikan masing-masing prinsip tersebut. 

1. Pola Mengajar Duduk, Dengar, Catat dan Hafal tidak Dapat Dipertahankan 

Kegiatan dalam pelatihan:
KEGIATAN BELAJAR MENGALAMI 

Diskusikan dan buatlah daftar contoh-contoh kegiatan 
belajar yang memungkinkan anak mengalami secara 
nyata!
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Berikut ini dikemukakan Gambar Kerucut Pengalaman. 

Gambar 1.18 
Gambar kerucut pengalaman 

Hasil penelitian yang dipaparkan pada gambar ini memperlihatkan bahwa metode 

ceramah yang amat dominan dalam pola mengajar tradisional amat tidak efektif. 

Apa yang masuk melalui ”telinga kiri” peserta didik akan segera keluar melalui 

”telinga kanan”. Yang lebih penting adalah guru berupaya menugaskan peserta 

didik mengerjakan hal-hal nyata melalui berbuat, melakukan, sambil dikombinasi 

dengan apa yang peserta didik dengar, baca, amati, diskusikan, dan presentasikan. 

Di samping itu, cara kerja otak ternyata juga tidak mendukung pola belajar yang 

banyak ceramah. 



Kegia
DAMP

Tanya
ibadah
yang p
terlalu

Pertan
yang l

tan dalam 
PAK CERA

akan kepad
h minggu y
pernah mer
u lama berl

nyaan bisa 
lalu, bebera

pelatihan:
AMAH

da beberap
yang lalu at
reka denga
lalu!

diperluas k
apa bulan l

26

a peserta, b
tau isi pida
ar pada wak

ke isi kotba
lalu, atau t

butir-butir
ato atau cer
ktu yang d

ah, pidato, 
ahun lalu.

r isi kotbah
ramah (pen

dekat yang b

atau ceram

 di rumah 
ngarahan)
belum

mah bulan 



27

2. Interaksi Dinamis antara Tugas, Guru, dan Peserta Didik 

Tugas

Peserta
didik

Guru

Interaksi 
dinamis

Guru dan peserta didik bersama-sama terlibat secara setara dalam proses belajar 

(Holt and Willard-Holt, 2000). Ini berarti pengalaman belajar, baik yang bersifat 

subjektif maupun yang objektif dan budaya, nilai-nilai, dan latar belakang guru, 

menjadi bagian esensial dalam interaksi antara peserta didik dan tugas dalam 

membentuk makna. Atau, peserta didik membandingkan versi kebenarannya 

dengan versi guru dan rekan peserta didik yang lain untuk mendapatkan versi 

kebenaran yang baru dan diuji secara sosial (Kukla, 2000). Tugas atau masalah 

adalah penghubung antara guru dan atau peserta didik (McMahon, 1997). Ini 

menciptakan interaksi yang dinamis antara tugas, guru, dan peserta didik. Ini 

berarti bahwa peserta didik dan guru harus mengembangkan kesadaran tentang 

pandangan pihak lain dan kemudian melihat kembali kepercayaan, standar, dan 

nilai, yang sekaligus bersifat subjektif dan objektif (Savery, 1994). 
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Gambar 1.19 
Foto interaksi antara guru dan peserta didik dalam melakukan tugas 

Beberapa pendekatan belajar yang memungkinkan belajar interaktif ini meliputi 

pengajaran resiprokal, peer collaboration, cognitive apprenticeship, dan 

pengajaran berbasis masalah, pengajaran jangkar (anchored instruction) dan 

pendekatan lain yang melibatkan belajar dengan orang lain. 

Kerja sama antarpeserta didik 

Para peserta didik yang memiliki keterampilan dan latar belakang yang berbeda 

bekerja sama dalam tugas dan diskusi untuk mencapai pemahaman bersama yang 

di-share untuk mencapai kebenaran dalam suatu bidang khusus (Duffy and 

Jonassen, 1992).
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Gambar 1.20 
Foto yang memperlihatkan bahwa belajar aktif menekankan kerja sama, bukan 
persaingan. Peluang persaingan tetap terbuka namun diterapkan dalam iklim 
kerja sama. Para peserta didik SMA Seminari Pematang Siantar ini sedang 
berlomba panjat pinang antarkelas dengan cara saling mendukung dalam 

perayaan Proklamasi 17 Agustus. 

3. Pentingnya Konteks 

Konteks tempat terjadi aktivitas belajar adalah sentral dalam belajar (McMahon, 

1997). Pengetahuan yang terpisah dari konteks (decontextualised knowledge)

tidak memberikan keterampilan menerapkan pemahaman dalam tugas yang 

otentik, karena individu tidak menangani konsep dalam lingkungan yang 

kompleks dan mengalami interelasi yang kompleks dalam lingkungan itu yang 

menentukan bagaimana dan di mana konsep digunakan. Belajar dalam situasi 

yang otentik tempat peserta didik berperan serta dalam kegiatan yang langsung 

relevan dengan aplikasi belajar dan yang berlangsung dalam budaya yang mirip 

dengan setting yang diterapkan (Brown et al., 1989).
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4. Keterpaduan Proses Belajar-mengajar dan Penilaian 

Hakikat belajar yang interaktif, objektif, dan transparan diperluas sampai ke 

proses penilaian. Penilaian dilihat sebagai proses dua arah yang melibatkan 

interaksi antara guru dan peserta didik, sehingga merupakan bagian tak 

terpisahkan dari program pembelajaran dan harus dapat memberikan dampak 

yang positif terhadap pengembangan kompetensi sasaran (Holt and Willard-Holt, 

2000). Oleh karena itu, dalam melaksanakan penilaian guru sebaiknya 

memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu sehingga 

penilaian berjalan bersama-sama dengan proses belajar-mengajar. Dengan 

demikian, penilaian dilakukan selama proses belajar-mengajar berlangsung.  

Guru harus melihat penilaian baik pengetahuan, keterampilan maupun perilaku 

sebagai suatu proses berkesinambungan dan interaktif yang menilai pencapaian 

mutu pengalaman belajar dan kompetensi peserta didik dalam pelajaran. Umpan 

balik yang diciptakan dalam proses penilaian menjadi dasar untuk perkembangan 

selanjutnya.

5. Seleksi, Ruang Lingkup (scope), dan Urutan dalam Mata Pelajaran 

Pengetahuan harus ditemukan sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi

Pengetahuan sebaiknya tidak dibagi-bagi ke dalam mata-mata pelajaran dan 

kompartemen (kavling) yang berbeda-beda, tetapi harus ditemukan sebagai satu 

keseluruhan yang terintegrasi (McMahon, 1997; Di Vesta, 1987).

Belajar aktif dapat dilakukan melalui proses belajar yang terintegrasi yang 

memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan 

kreatif karena otak peserta didik lebih mudah memahami keseluruhan daripada 

bagian-bagian dan karena perkembangan jumlah mata pelajaran di satuan 

pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah cukup banyak. Sedangkan 

dewasa ini kecenderungan di dunia adalah mengintegrasikan mata-mata pelajaran 

yang terpisah-pisah. Karena itu, digunakanlah pendekatan integrasi. Pendekatan 

ini pun kini semakin banyak diterapkan di perguruan tinggi.

Berikut ini dikemukakan contoh pengintegrasian berbagai mata pelajaran ke 

dalam tema “Hutan”. 



31

Gambar 1.21 
Dengan memilih tema “Hutan”, karena hutan (kebetulan) berada di belakang 

sekolah, guru dapat menerapkan pendekatan tematik tanpa memilah-milah proses 
belajar peserta didik ke dalam mata-mata pelajaran terpisah. 

Pendekatan integrasi menitikberatkan pentingnya konteks dalam penyajian belajar 

(Brown dkk., 1989). Dunia tempat peserta didik belajar tidak didekati sebagai suatu 

bentuk mata-mata pelajaran yang berbeda, tetapi sebagai suatu kumpulan amat 

banyak fakta, masalah, dimensi, dan persepsi yang kompleks (Ackerman, 1996).  
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Berikut ini dikemukakan contoh tema “Laut”. 

Gambar 1.22 
Dengan memilih tema “Laut”, karena laut (kebetulan) berada 200 m dari 

sekolah, guru dapat menerapkan pendekatan tematik tanpa memilah-milah 
proses belajar peserta didik ke dalam mata-mata pelajaran terpisah. (Angka 

dalam kotak merah adalah urutan kegiatan belajar). 

Kegiatan dalam pelatihan: MINDMAP TEMATIK 

Tentukan 1 sumber belajar atau tempat yang dapat diobservasi di 
lingkungan sekitar tempat pelatihan yang dapat dijadikan tema 
belajar.
Cobalah kembangkan jaringan topik atau mindmap kegiatan 
belajar tematik dari tema yang dipilih seperti contoh tema 
“Hutan” dan “Laut” itu! 
Pendekatan tematik diterapkan di SD pada kelas I – III , namun 
tidak tertutup kemungkinan guru menerapkannya pada kelas IV 
s.d. kelas VI. Dengan cara ini, waktu lebih dihemat dan anak 
dipermudah dalam belajar. 
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Sebagai informasi dapatlah dikemukakan, bahwa di SLB C (tunagrahita) pada 

umumnya sampai dengan kelas-kelas tinggi diterapkan pendekatan tematik. Selain 

itu, dalam proses belajar-mengajar warga belajar pada pendidikan nonformal 

Program Paket A, B, dan C umumnya diterapkan pendekatan tematik. Demikian 

pula, di SMK untuk mata-mata pelajaran produktif sering diterapkan pendekatan 

terpadu dalam proses belajar-mengajar. 

6. Pendekatan Belajar Aktif Mengadopsi Prinsip Kerja Otak  

a. Prinsip keberhasilan 

Tiap individu dilahirkan untuk sukses, bukan untuk gagal. Otak manusia tidak 

dirancang untuk melakukan trial and error, mencoba dan membuat kesalahan. 

Otak individu adalah sebuah mekanisme trial and success (coba dan berhasil).

Pengajaran tradisional cenderung menekankan disiplin kaku. Kesalahan dan 

hukuman fisik membuat kegiatan belajar menakutkan dan terasa sulit. 

Sebaliknya, pendekatan belajar aktif membuat kegiatan belajar menyenangkan. 

Perubahan dari penekanan pada kesalahan ke penekanan pada keberhasilan 

membawa implikasi terhadap pengembangan konsepsi pendekatan belajar aktif.

b. Prinsip meniru 

Meniru adalah salah satu cara terbaik untuk belajar. Aktivitas meniru yang 

terbaik adalah menambahkan interpretasi sendiri kepada hal yang ditiru. 

Dengan demikian, bisa timbul pengembangan dari meniru, lahir sesuatu 

tambahan baru yang menunjukkan kreativitas. 

c. Prinsip sinergi 

Otak kita itu sinergis, berkesinambungan. Gambaran: 1+1=2+ Dalam sistem 

ini, ”2+” bisa sama dengan 3, 5, 224, beberapa juta, atau tak terbatas. Karena 

itu, otak manusia memiliki potensi yang tak terbatas. 
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Formula mentalnya adalah: 

Semakin baik Anda melakukan X, semakin lebih mudah jadinya untuk 
melakukan X. Jadi jika semakin baik Anda mencipta, semakin mudah 
kreativitas muncul. Semakin baik Anda menulis, semakin mudah Anda 
menulis di waktu mendatang. 

Ketika individu membangun struktur berpikir sinergisnya, dia akan bertambah 

unik, tak akan sama dengan siapa pun yang telah, kini, dan akan hidup di bumi 

ini. 

d. TEFCAS

Otak manusia bekerja berdasarkan prinsip TEFCAS, yang akan dipakai 

individu sendiri sepanjang hayat. 

Gambar 1.23 
Gambar prinsip TEFCAS 

Peserta didik harus didorong untuk berani mencoba, berani mengambil risiko, 

dan tidak takut merasa gagal dalam beragam aktivitas pendidikan, baik di 

sekolah, di keluarga, dan dalam komunitas tempat ia hidup.  
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e. Keuletan

Keuletan (tahan banting) adalah kecerdasan yang vital, mesin belajar, 

pemikiran, dan kreativitas. Ia adalah huruf T (Trial) dalam TEFCAS.  

Biografi tokoh-tokoh terkenal di berbagai bidang mengungkapkan, keuletan 

adalah kemampuan untuk bangkit ketika jatuh, komitmen yang tak dapat 

diganggu gugat untuk tetap berjuang mencapai tujuan tanpa peduli rintangan, 

karakteristik tunggal yang membuat orang menjadi pemimpin yang sukses. 

f. Pemikiran radial 

Otak bekerja seperti gelombang nuklir atau pancaran cahaya dari bola lampu. 

Otak bekerja dengan cara multi-ordinasi radial (berkaitan dengan banyak hal/ 

melakukan banyak asosiasi, menghubungkan satu hal dengan berbagai hal, 

antarberbagai hal dan berkembang tak terbatas). 

Kegiatan dalam pelatihan:
CARA MENDORONG ATAU PESERTA DIDIK BERANI 
MENCOBA DAN BERHASIL 

Diskusikan dan buatlah daftar contoh cara-cara konkret 
yang dapat ditempuh guru guna membuat atau peserta 
didik berani mencoba dan merasa berhasil atas upaya-
upayanya untuk terus mencoba! 
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Gambar 1.24 
Gambar berpikir radial 

Prinsip berpikir radial, antara lain melalui aktivitas berpikir menghubungkan 
satu benda dengan ribuan benda lain, satu objek dengan ribuan objek yang lain, 
satu kata dengan ribuan kata yang lain, satu angka dengan ribuan angka yang 
lain, satu gambar atau rupa dengan ribuan gambar atau rupa yang lain, satu 
nada dengan nada-nada yang lain, dan satu citarasa dengan ribuan citarasa 
yang lain akan mengembangkan daya kreativitas siapa saja secara tak terbatas. 

g. Otak sebagai mekanisme pencari kebenaran 

Otak adalah mekanisme pencari kebenaran. Alasannya adalah untuk 
mempertahankan kelangsungan hidup individu. Jika bayi atau individu tidak 
tahu bahwa api bisa membakar, pisau bisa memotong jari, dan mobil bisa 
menabrak orang, berkuranglah kesempatan untuk mempertahankan hidup.  

Karena itu, tidaklah mengherankan jika hampir semua tokoh jenius terkenal 
memandang tujuan hidup mereka sebagai “pencari kebenaran” baik dalam 
bidang ilmu, seni, filsafat, agama, teknologi. Tidak mengherankan jika banyak 
tokoh pahlawan, tokoh berjasa, tokoh suci, pemimpin negara dan masyarakat 
sering mengatakan, bahwa tujuan perjuangannya adalah mencari atau 
menegakkan kebenaran.  
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7. Kreativitas sebagai Fokus Pendekatan Belajar Aktif 

Belajar aktif melibatkan penggunaan pancaindera. Makin banyak indera yang 

digunakan makin efektif kegiatan belajar karena peserta didik akan lebih mudah 

menangkap apa yang dipelajari.  

Penggunaan lebih banyak indera saja tidaklah cukup. Baik untuk memanfaatkan 

pancaindera maupun untuk melancarkan kinerja otak, pendekatan belajar aktif 

mempersyaratkan gerakan. Karena itu, kebanyakan kegiatan belajar aktif 

melibatkan tindakan (action) peserta didik.

Gerakan yang berfungsi memperlancar kinerja otak diwujudkan dalam bentuk 

tindakan atau action dalam pendekatan belajar aktif. 

Gambar 1.25 
Gambar yang memperlihatkan belajar melalui berbuat/melakukan 



38

Hasil-hasil riset tentang otak pada akhirnya sampai kepada kesimpulan, bahwa 

kreativitas adalah entitas (ujud) yang mengkombinasikan dan mensinergikan 

kinerja belahan otak kiri dan kanan otak manusia. Karena itu, dalam penerapan 

pendekatan belajar aktif, kreativitas selalu menjadi fokus aplikasi.  

Nature smart

Self smart

People smart

Logic smart

Music smart

Body smart

Picture smart

Word smart

CREATIVITY
Sinergizer of left &

right brains

© S Belen

Gambar 1.26 
Kreativitas mensinergikan pengembangan multi-kecerdasan individu 

Kegiatan dalam pelatihan:
CONTOH MULTI-SENSORY LEARNING ACTIVITIES
(kegiatan belajar multi-indera) 

Diskusikan dan tuliskan contoh-contoh kegiatan belajar 
yang melibatkan penggunaan tiga indera, yaitu indera 
pendengaran (telinga), indera penglihatan (mata), dan 
indera perabaan (kulit) yang diperlihatkan melalui 
tindakan (action) atau penggunaan (manipulasi) benda 
(objek) dengan tangan atau yang melibatkan gerakan 
tubuh atau peserta didik! 
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Keterangan :

Word smart :  kecerdasan bahasa atau linguistik.  
Picture smart :  kecerdasan visual-spasial. 
Body smart :  kecerdasan kinestetik (menggerakkan tubuh). 
Music smart :  kecerdasan musik. 
Logic smart :  kecerdasan logika-matematika. 
People smart :  kecerdasan emosional berinteraksi atau bergaul dengan orang 
lain.
Self smart : kecerdasan emosional berkomunikasi dengan diri sendiri untuk  

melakukan refleksi dan introspeksi.   
Nature smart : kecerdasan mengamati lingkungan alam dengan menggunakan 

pancaindera.

Kreativitas mensinergikan fungsi dan aktivitas belahan kiri dan kanan otak. Dalam 

praksis di sekolah, para guru dilatih dan didorong agar menerapkan beragam 

aktivitas guna mengembangkan potensi kreatif peserta didik. Kreativitas adalah 

fokus belajar aktif yang dilakukan melalui penciptaan ruang bagi peserta didik 

untuk berkreasi. Kreativitas utamanya mengandaikan tidak ada penilaian 

(judgment) salah-benar dari guru karena kepada peserta didik diberi ruang 

kebebasan berekspresi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta 

didik untuk menemukan makna dan mengembangkan kompetensi. 

Gambar 1.27 
Gambar kreativitas gabungan 
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Gambaran umum perbandingan pengajaran konvensional dan belajar aktif 

Perbandingan antara pengajaran konvensional (tradisional) dan pengajaran yang 

berciri belajar aktif dikemukakan pada tabel berikut ini. 

Perbandingan pengajaran konvensional dan belajar aktif 

Pengajaran konvensional Belajar aktif 

Berpusat kepada guru (teacher-
centred)

Berpusat kepada peserta didik (student-
centred)

Kurikulum berbasis materi (konten, 
pengetahuan)

Kurikulum berbasis kompetensi 

Pengetahuan dangkal (surface 
knowledge)

Pengetahuan mendalam (deep
knowledge)

Kegiatan belajar pasif, berpikir linier, 
tak efektif, membosankan 

Kegiatan belajar aktif, kreatif, efektif, 
menyenangkan 

Sumber belajar: guru dan buku 
pelajaran

Sumber belajar bervariasi, termasuk 
lingkungan

Pengorganisasian kelas: duduk 
berbaris

Pengorganisasian kelas: bervariasi, dan 
bisa diatur duduk berkelompok 

Pajangan: gambar pahlawan, daftar 
absensi, poster buatan pemerintah 

Pajangan bervariasi, terutama hasil 
pekerjaan peserta didik (2 dimensi, 3 
dimensi) 

Portofolio tak diterapkan Portofolio diterapkan dan dipakai untuk 
penilaian 

Pengajaran untuk peserta didik kelas 
dan jenjang yang sama (monograde
teaching)

Pengajaran untuk peserta didik 
multikelas dan multijenjang (multigrade 
teaching) dapat diterapkan 

Kegiatan dalam pelatihan: KREATIVITAS 

Diskusikan dan tuliskan contoh-contoh kegiatan belajar yang 
mendorong kreativitas berpikir atau peserta didik! 



41

Pengajaran konvensional Belajar aktif 

Struktur bab buku pelajaran: 90% 
informasi + 10% soal latihan dan 
evaluasi. Ilustrasi amat kurang dan 
monoton.

Struktur bab buku pelajaran: Informasi – 
kegiatan – informasi – kegiatan, dst. 
Banyak ilustrasi beragam. 

Penilaian: dominansi tes tertulis, 
terutama pilihan ganda dan esai 

Penilaian: tes, penilaian karya peserta 
didik 2 dan 3 dimensi, penilaian unjuk 
kerja (performance), penilaian perilaku 

Umpan balik kepada peserta didik 
jarang diberikan 

Umpan balik kepada peserta didik sering 
dilakukan

Ujian nasional: dominasi tes pilihan 
ganda

Ujian nasional: tes pilihan ganda, esai, 
data-pertanyaan, ujian praktik 

Kegiatan dalam pelatihan:
PERBANDINGAN POLA MENGAJAR TRADISIONAL DAN POLA 
BELAJAR AKTIF 

Diskusikan dan tuliskan apa saja keuntungan dan kerugian pola mengajar 
tradisional 1 arah dan pola belajar aktif!

Tuliskan pada tabel seperti contoh berikut ini! 
Setelah selesai, pada segi positif, tanyakan untuk tiap butir pernyataan, 
keuntungan terutama untuk guru atau atau peserta didik. Pada segi 
negatif, tanyakan kerugian terutama untuk guru atau atau peserta didik.
Setelah itu, simpulkan perbandingan keuntungan dan kerugian antara 
kedua pola! 



42

Pola mengajar tradisional Pola belajar aktif 

E. Unsur-Unsur Belajar Aktif 

Hal penting dalam pelaksanaan belajar aktif adalah peserta didik dibimbing untuk 

mengalami (mendapatkan pengalaman melalui observasi (pengamatan dengan 

pancaindera) dan berbuat atau melakukan sambil berdialog dengan diri sendiri 

(refleksi) dan dengan orang lain (melalui interaksi yang mencakup komunikasi). 

Karena itu, komponen belajar aktif yang saling berkaitan adalah observasi, berbuat, 

interaksi dan komunikasi. 

++
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Komponen Belajar Aktif

Belajar 
aktif

Observasi

Berbuat

Interaksi

Refleksi

Gambar 1.28 
Gambar komponen belajar aktif 

Berdasarkan komponen-komponen ini prinsip-prinsip belajar aktif diterapkan. Dalam 

penerapan konkret dalam proses pendidikan dan pengajaran, prinsip-prinsip disertai 

komponen-komponen belajar aktif melahirkan unsur-unsur pendekatan belajar aktif.

Ruang lingkup unsur-unsur pendekatan belajar aktif ditunjukkan pada gambar berikut 

ini. 

Penanganan 
perbedaan 
individual

Pajangan & 
portofolio 

karya peserta 
didik

Teknik bertanya
& umpan balik

Penggunaan 
lingkungan 
& beragam 

sumber belajar

Kegiatan belajar 
aktif & kreatif dan 

keterampilan 
berpikir tinggi

Pengorganisasian
kelas

Kerja 
kelompok

Belajar aktif
(berpusat kepada 

peserta didik)

Gambar 1.29 
Gambar ruang lingkup unsur-unsur pendekatan belajar aktif 
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1. Dari Pendekatan Berpusat pada Guru ke Berpusat pada Peserta Didik 

Orientasi utama pendekatan belajar aktif adalah mengalihkan pola belajar guru 

yang berpusat pada guru (teacher-centred approach) ke pola belajar yang berpusat 

pada peserta didik (student-centred approach). 

Gambar 1.30 
Gambar prinsip belajar aktif dari berpusat pada guru ke berpusat pada siswa 

Kegiatan dalam pelatihan:
UNSUR-UNSUR BELAJAR AKTIF 

Pertanyaan kepada peserta: Menurut pendapat  Anda, 
apa saja unsur-unsur dalam dalam  (penerapan) 
belajar aktif?  
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2. Keterampilan Berpikir (thinking skills)

Sejak Benjamin Bloom memperkenalkan taksonomi domain kognitif dan afektif 

pada pertengahan tahun 1960-an, dunia pendidikan cenderung terpaku kepada pola 

pengembangan kurikulum, pelaksanaannya dalam proses belajar-mengajar, dan 

penilaian yang amat behavioristik. Banyak ahli berusaha memperbaiki tingkatan 

keterampilan berpikir Bloom.   

Dewasa ini, tingkatan keterampilan berpikir sudah diramu ke tingkatan 

keterampilan berpikir kompleks. Salah satu acuan yang sering diikuti adalah 

Matriks Gubbin. Keterampilan berpikir tingkat kompleks adalah jenis pemahaman 

yang memerlukan  berpikir mendasar (basic thinking)  dan mempunyai ciri-ciri: 

menuntut berbagai kemungkinan jawaban, penilaian dari orang yang berpartisipasi, 

dan  penempatan makna pada suatu situasi. Jenis berpikir kompleks termasuk 

berpikir kritis, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah.   

Cara belajar pasif tak akan mampu mendorong dan membina peserta didik sampai 

mencapai keterampilan berpikir kompleks. Salah satu pilihan agar peserta didik 

mampu mengembangkan keterampilan berpikir kompleks adalah menerapkan 

belajar aktif. Matriks berikut ini menjelaskan pernyataan tersebut. 
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Hanya dapat dicapai melalui 

belajar pasif dan belajar aktif 

Hanya dapat dicapai melalui belajar aktif 

    Berpikir 
kreatif 

   Memecahkan 
masalah 

Membuat 
daftar atribut 
objek/situasi 
Menghasilka
n gagasan 
yang
beragam 
(kelancaran) 
Menghasilka
n gagasan 
yang berbeda 
(fleksibilitas)
Menghasilka
n gagasan 
yang unik 
(orisinal) 
Menghasilka
n gagasan 
yang rinci 
Mensintesis
laporan

Berpikir evaluatif Mengidentifi
kasi problem 
umum 
Mengklarifik
asi problem 
Merumuskan 
pertanyaan 
yang tepat 
Merumuskan 
alternatif 
pemecahan 
masalah 
Memilih 
solusi yang 
terbaik 
Menerapkan
solusi
Memonitor 
penerimaan 
solusi
Menarik
kesimpulan 

Berpikir
deduktif

Membedakan fakta 
dan opini 
Menilai kredibilitas 
sumber 
Mengamati dan 
menilai laporan 
observasi
Mengidentifikasi 
isu dan problem 
utama 
Memahami asumsi 
yang mendasari 
Mendeteksi bias, 
stereotipi dan klise 
Mengenal bahasa 
yang terlalu 
berlebihan 
Menilai hipotesis  
Mengklasifikasi
data
Memprediksi 
konsekuensi
Mendemonstrasi 
urutan sintesis 
informasi 
Merencanakan 
alternatif strategi 
 Mengenal ketidak-
ajekan informasi 
Mengidentifikasi 
alasan yang 
dikemukan dan 
yang tidak 
Membandingkan 
persamaan dan 
perbedaan 
Menilai argumen 

Berpikir
induktif

Menggunakan
logika
Menemukan 
pernyataan
yang
bertentangan
Menganalisis
silogisme 
Memecahkan 
problem 
spasial 
(ruang)

Menentukan
sebab dan 
akibat
Menganalisis
masalah 
terbuka
Menggunaka
n  alasan
dengan
analogi
Membuat 
kesimpulan 
sementara 
(inferensi) 
Menentukan
informasi 
yang relevan 
Memahami 
hubungan-
hubungan
Memecahkan 
problem 
yang dihayati 
(“insight”)
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Diadaptasi dari Gubbin’s Matrix of Thinking Skills. Matriks Gubbin 
mengkompilasi dan menyaring gagasan-gagasan dari Bloom, Bransford Bruner, 
Carpenter, Dewey, Ennis, Feuerstein, Jones, Kurfman, Kurfman & Salomon, 
Lipman, Orlandi, Parners, Paul, Perkins, Ranzulli, Stemberg, Suchman, Taba, 
Torrence, Upton, The Ross Test, the Whimbey Analytical Skills Test, The Cornell 
Critical thinking Test, the Cognitive Abilities Test, the Watson-Glasser Critical 
Thinking Appraisal, the New Jersey Test of Reasoning Skills dan the SEA Test 
(Sumber: home.ched.coventry.ac.uk)

3. Penggunaan Beragam Sumber Belajar 

Komponen lain pendekatan ini adalah peralihan dari penggunaan guru sebagai 

sumber belajar utama dan buku teks sebagai sumber belajar dominan ke arah 

penggunaan aneka-ragam sumber belajar. Gambar berikut ini penjelasan yang 

dimaksud! 

Sumber belajar: Guru sebagai 
sumber utama dan buku teks 
(pelajaran) sebagai sumber 
dominan

Lingkungan
fisik

Lingkungan
sosial

Lingkungan
budaya

Nara-
sumberSiswa

Koran,
majalah,
brosur

Media
audio-
visual

Beragam 
sumber
belajar

Buku
teks ?

Guru

2 Sumber
belajar

Sumber belajar: Beragam sumber 
belajar, termasuk narasumber &
lingkungan

Gambar 1.31 
Gambar penggunaan berbagai sumber belajar 
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Gambar 1.32 
Foto-foto belajar aktif di alam bebas dan terbuka
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Gambar 1.33 
Gambar berbagai sumber belajar 

Kegiatan dalam pelatihan:
JARINGAN TOPIK SUMBER BELAJAR 

Amatilah lingkungan sekitar tempat pelatihan (yang 
dianggap seperti lokasi sebuah sekolah)! 

Kembangkan jaringan topik atau mindmap sumber-
sumber belajar fisik, sosial, dan budaya yang ada di 
lingkungan sekitar yang dapat digunakan agar atau 
peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar yang 
aktif dan kreatif! 
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4. Pengorganisasian Kelas 

Komponen lain pendekatan belajar aktif adalah peralihan dari pengorganisasian 

kelas berbentuk berbaris ke desain yang lebih fleksibel, guna: 

memberi peluang lebih besar kepada peserta didik dan guru untuk lebih 

banyak berinteraksi dan berkomunikasi; 

memudahkan mobilitas guru untuk membantu peserta didik/kelompok yang 

mengalami kesulitan dan memberikan umpan balik kepada peserta didik;  

memudahkan mobilitas peserta didik untuk saling berinteraksi dan 

memungkinkan peserta didik belajar juga sambil berdiri, bergerak, dan 

berjalan;

membuka peluang kepada peserta didik mengkakses sumber belajar berupa 

pajangan karya peserta didik, buku, referensi, dan sumber belajar lainnya; dan  

memudahkan pergantian anggota kelompok.  

Berikut disajikan tata letak desain kelas tradisional, kelas belajar aktif, dan kelas 

berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Coba bandingkan! 

Gambar 1.34 
Gambar ruang kelas tradisinal 
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Dalam proses belajar meja dan kursi diatur dalam beragam variasi, terutama duduk 

secara berkelompok, namun yang dilakukan adalah variasi kegiatan belajar 

individual, pasangan, kelompok, dan seluruh kelas. Menurut survei (Lihat Bill 

Lucas, 2007), jawaban terhadap pertanyaan “cara mana yang paling Anda suka 

untuk belajar?” dapat dilihat berikut ini.

Pilihan belajar Persentase

Dengan melakukan hal-hal praktis 
Sendiri/belajar mandiri 

Bersama-sama dalam sebuah kelompok 
dan dengan menerima instruksi 
Bertukar informasi dengan sesama 

Mempraktikkan sendiri 
Melihat demonstrasi 
Berpikir sendiri 
Les privat 
Aktivitas kelompok yang difasilitasi 

45%
45%

33%

32%

27%
24%
22%
21%
20%

(Sumber: Campaign for Learning, Attitudes to Leaning, jajak pendapat MORI, 

1998)

Kegiatan dalam pelatihan: PENGATURAN BERBARIS 

Diskusikan apa saja kerugian pengaturan meja dan kursi atau 
peserta didik berbaris seperti ini! Tuliskan hasil diskusi! 
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Di samping itu, data menunjukkan pula bahwa terbanyak orang cenderung lebih 

senang belajar dengan melakukan hal-hal praktis dan cenderung lebih senang 

belajar sendiri daripada bersama-sama dalam kelompok. Namun, cukup banyak 

orang juga yang senang belajar bersama orang lain dalam kelompok. Dengan 

demikian, dalam aktivitas belajar di satuan pendidikan guru hendaknya tidak 

hanya menugaskan peserta didik bekerja secara individual tetapi juga perlu 

divariasikan dengan kegiatan belajar kelompok. 

Gambar 1.35 
Gambar ruang kelas belajar aktif 
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Gambar 1.36 
Gambar conto ruang kelas TIK 

Kegiatan dalam pelatihan:
PENGATURAN KELOMPOK KECIL 

Aturlah meja dan kursi di tempat pelatihan seperti pada 
gambar!

Lalu, diskusikan apa saja keuntungan /segi positif pengaturan 
meja dan kursi dalam kelompok-kelompok kecil seperti ini! 
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5. Pajangan Hasil Kerja Peserta Didik 

Hasil kerja peserta didik hendaknya dipajang di dalam dan di luar kelas guna 

memotivasi peserta didik untuk belajar. Selain itu, pajangan berfungsi pula 

sebagai sumber belajar.  

Gambar 1.37 
Foto hasil kerja peserta didik yang dapat dipajangkan 

Gambar 1.38 
Foto peserta didik memajangkan hasil kerja 
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Pendekatan belajar aktif secara langsung dan tak langsung memupuk semangat 

kewirausahaan peserta didik sebagai bekal baginya untuk berwirausaha tatkala 

dewasa. Ditinjau dari aspek kewirausahaan, sebuah karya peserta didik dapat 

memiliki 3 nilai yang dapat dicapai, yaitu : 

a. Nilai kapital, maksudnya nilai sebuah karya akan semakin tinggi jika karya 

itu “laku dijual”. 

b. Nilai sosial, maksudnya suatu karya dapat menginpirasi atau mengubah 

perilaku orang lain. 

c. Nilai artistik, maksudnya suatu karya mendapatkan apresiasi atau 

penghargaan dari orang lain.  Nilai artistik ini dapat dikaitkan dengan nilai 

kapital. Sebuah karya dengan nilai artistik yang tinggi akan memiliki nilai 

kapital yang tinggi pula. 

Karya anak dipajang
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Pajangan pada dahan dan ranting sebuah 
pohon yang meranggas

Gambar 1.39 
Foto-foto pajangan hasil karya peserta didik 
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Jika tiap siswa 
membuat
portofolio hasil 
karyanya, 
semangat 
belajar dapat 
meningkat, 
siswa dapat 
merefleksi dan 
menilai sendiri 
hasil kerjanya.
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Gambar 1.40 
Foto hasil karya peserta didik yang layak dipajangkan 

Kegiatan dalam pelatihan: PAJANGAN 

Diskusikan: 
1. Apa saja karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi yang dapat 

dipajang di ruang kelas? 
2. Apa manfaat pajangan? 
3. Kapan pajangan diganti? 
4. Pajangan yang mana yang dapat dimasukkan ke dalam 

portofolio peserta didik? 
5. Di tempat mana saja di luar kelas yang dapat dimanfaatkan 

untuk memajang karya peserta didik? 
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6. Penanganan Perbedaan Individual 

Dalam proses belajar-mengajar yang berciri belajar aktif, guru hendaknya 
mengenal perbedaan individual peserta didik dan memberikan perlakuan belajar 
sesuai dengan ciri individual peserta didik tersebut. Tiap peserta didik memiliki 
bakat yang berbeda, menunjukkan kemampuan dominan dalam kecerdasan yang 
berbeda, menunjukkan minat yang berbeda, dan mengalami kesulitan belajar yang 
berbeda. Dalam proses belajar-mengajar guru hendaknya memperhatikan dan 
memberikan perlakuan yang sesuai dengan ciri individu yang berbeda. 

Gambar 1.41 
Foto-foto orang tua membantu guru untuk menolong anak  

yang mengalami kesulitan belajar Matematika 
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F. Indikator Sekolah dan Kelas yang Melaksanakan Belajar Aktif 

Kriteria penerapan belajar aktif dikemukakan dalam bentuk indikator proses belajar. 

Indikator dirumuskan agar dapat digunakan sebagai pedoman observasi baik di tingkat 

sekolah maupun pada proses belajar di tingkat kelas.

1. Indikator Sekolah  yang Melaksanakan Belajar Aktif 

Indikator (tanda-tanda) terjadinya proses belajar yang aktif dan kreatif pada setting

sekolah, ditinjau dari aspek sumber daya manusia, ekspektasi/harapan sekolah, tata 

tertib, fokus kurikulum, kegiatan sekolah, lingkungan, fasilitas, nilai dan norma, 

serta kreativitas dan inovasi, adalah sebagai berikut: 

a. Ekspektasi sekolah, kreativitas, dan inovasi 

1) Prestasi belajar peserta didik lebih ditekankan pada ”menghasilkan” 

daripada ”memahami”. 

2) Sekolah menyelenggarakan ajang ‘kompetisi’ yang mendidik dan sehat. 

3) Sekolah ramah lingkungan (misalnya; ada tanaman atau pohon, pot bunga, 

tempat sampah). 

Kegiatan dalam pelatihan: PERBEDAAN INDIVIDUAL 

Diskusikan: 

1. Apa yang dimaksud dengan perbedaan individual peserta 
didik?

2. Dalam aspek apa saja peserta didik memperlihatkan 
perbedaan individual? 

3. Tuliskan daftar contoh tindakan guru yang melayani 
peserta didik sesuai dengan perbedaan individualnya. 
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4) Lebih baik lagi jika terdapat produk/karya peserta didik yang mempunyai 

nilai artistik dan ekonomis/kapital untuk dijual. 

5) Lebih baik jika ada pameran karya peserta didik dalam kurun waktu 

tertentu, misalnya sekali dalam satu tahun. 

6) Karya peserta didik lebih dominan daripada pemasangan beragam atribut 

sekolah.

7) Kehidupan sekolah terasa lebih ramai, ceria, dan riang. 

8) Sekolah rapi, bersih, dan teratur. 

9) Komunitas sekolah santun, disiplin, dan ramah. 

10) Animo masuk ke sekolah itu makin meningkat. 

11) Sekolah menerapkan seleksi khusus untuk menerima peserta didik baru. 

12) Ada forum penyaluran keluhan peserta didik. 

13) Iklim sekolah lebih demokratis. 

14) Diselenggarakan lomba-lomba antarkelas secara berkala dan di tingkat 

pendidikan menengah ada lomba karya ilmiah peserta didik. 

15) Ada program kunjungan ke sumber belajar di masyarakat. 

16) Kegiatan belajar pada silabus dan RPP menekankan keterlibatan peserta 

didik secara aktif. 

17) Peserta didik mengetahui dan dapat menjelaskan  tentang lingkungan 

sekolah (misalnya, nama guru, nama kepala sekolah, dan hal-hal umum di 

sekolah itu). 

18) Ada program pelatihan internal guru (inhouse training) secara rutin. 

19) Ada forum diskusi atau musyawarah antara kepala sekolah dan guru 

maupun tenaga kependidikan lainnya secara rutin. 

20) Ada program tukar pendapat, diskusi atau musyawarah dengan mitra dari 

berbagai pihak yang terkait (stakeholders). 

b. Sumber daya manusia 

1) Kepala sekolah peduli dan menyediakan waktu untuk menerima keluhan 

dan saran dari peserta didik maupun guru. 

2) Kepala sekolah terbuka dalam manajemen, terutama manajemen keuangan 

kepada guru dan orang tua/komite sekolah. 
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3) Guru  berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. 

4) Guru mengenal baik nama-nama peserta didik. 

5) Guru terbuka kepada peserta didik dalam hal penilaian. 

6) Sikap guru ramah dan murah senyum kepada peserta didik, dan tidak ada 

kekerasan fisik dan verbal kepada peserta didik. 

7) Guru selalu berusaha mencari gagasan baru dalam mengelola kelas dan 

mengembangkan kegiatan belajar. 

8) Guru menunjukkan sikap kasih sayang kepada peserta didik. 

9) Peserta didik banyak melakukan observasi di lingkungan sekitar dan 

terkadang belajar di luar kelas. 

10) Peserta didik berani bertanya kepada guru. 

11) Peserta didik berani dalam mengemukakan pendapat. 

12) Peserta didik tidak takut berkomunikasi dengan guru. 

13) Para peserta didik bekerja sama tanpa memandang perbedaan suku, ras,  

golongan, dan agama. 

14) Peserta didik tidak takut kepada kepala sekolah. 

15) Peserta didik senang membaca di perpustakaan dan ada perilaku 

cenderung berebut ingin membaca buku bila datang mobil perpustakaan 

keliling.

16) Potensi peserta didik lebih tergali serta minat dan bakat peserta didik lebih 

mudah terdeteksi. 

17) Ekspresi peserta didik tampak senang dalam proses belajar. 

18) Peserta didik sering mengemukakan gagasan dalam proses belajar. 

19) Perhatian peserta didik tidak mudah teralihkan kepada orang/tamu yang 

datang ke sekolah. 

c. Lingkungan, fasilitas, dan sumber belajar 

1) Sumber belajar di lingkungan sekolah dimanfaatkan peserta didik untuk 

belajar.

2) Terdapat majalah dinding yang dikelola peserta didik yang secara berkala 

diganti dengan karya peserta didik yang baru. 
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3) Di ruang kepala sekolah dan guru terdapat pajangan hasil karya peserta 

didik.

4) Tidak ada alat peraga praktik yang ditumpuk di ruang kepala sekolah atau 

ruang lainnya hingga berdebu. 

5) Buku-buku tidak ditumpuk di ruang kepala sekolah atau di ruang lain. 

6) Frekuensi kunjungan peserta didik ke ruang perpustakaan sekolah untuk 

membaca/meminjam buku cukup tinggi. 

7) Di setiap kelas ada pajangan hasil karya peserta didik yang baru. 

8) Ada sarana belajar yang bervariasi. 

9) Digunakan beragam sumber belajar. 

d. Proses belajar-mengajar dan penilaian 

1) Pada taraf tertentu diterapkan pendekatan integrasi dalam kegiatan   

belajar antarmata pelajaran yang relevan.  

2) Tampak ada kerja sama antarguru untuk kepentingan proses belajar-

mengajar.

3) Dalam menilai  kemajuan hasil belajar guru menggunakan beragam cara 

sesuai dengan indikator kompetensi. Bila tuntutan indikator melakukan 

suatu unjuk kerja, yang dinilai adalah unjuk kerja. Bila tuntutan indikator 

berkaitan dengan pemahaman konsep, yang digunakan adalah alat 

penilaian tertulis. Bila tuntutan indikator memuat unsur penyelidikan, 

tugas (proyek) itulah yang dinilah. Bila tuntutan indikator menghasilkan 

suatu produk 3 dimensi, baik proses pembuatan maupun kualitas, yang 

dinilai adalah proses pembuatan atau pun produk yang dihasilkan.

4) Tidak ada ulangan umum bersama, baik pada tataran sekolah maupun 

wilayah, pada tengah semester dan / atau akhir semester, karena guru 

bersangkutan telah mengenali kondisi peserta didik melalui diagnosis dan 

telah melakukan perbaikan atau pengayaan berdasarkan hasil diagnosis 

kondisi peserta didik.

5) Model rapor memberi  ruang untuk mengungkapkan secara deskriptif 

kompetensi yang sudah dikuasai peserta didik dan yang belum, sehingga 

dapat diketahui apa yang dibutuhkan peserta didik.



65

6) Guru melakukan penilaian ketika proses belajar-mengajar berlangsung. 

Hal ini dilakukan untuk menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan 

prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik dan sekaligus sebagai alat 

diagnosis untuk menentukan apakah peserta didik perlu melakukan 

perbaikan atau pengayaan. 

7) Menggunakan penilaian acuan kriteria, di mana pencapaian kemampuan 

peserta didik tidak dibandingkan dengan kemampuan peserta didik yang 

lain, melainkan dibandingkan dengan pencapaian kompetensi dirinya 

sendiri, sebelum dan sesudah belajar. 

8)  Penentuan kriteria ketuntasan belajar diserahkan kepada guru yang 

bersangkutan untuk mengontrol pencapaian kompetensi tertentu peserta 

didik. Dengan demikian, sedini mungkin guru dapat mengetahui 

kelemahan dan keberhasilan peserta dalam kompetensi tertentu.  

2. Indikator Kelas  yang Melaksanakan Belajar Aktif 

Indikator  (tanda-tanda) terjadinya proses belajar-mengajar yang aktif dan kreatif 

pada setting kelas ditinjau dari kerja kelompok, teknik bertanya, cara menilai, 

penggunaan sumber belajar, dan pajangan yang dapat digunakan sebagai pedoman 

observasi proses belajar-mengajar dikemukakan berikut ini. 

a. Kerja kelompok

1) Semua peserta didik aktif dan mendapatkan kesempatan yang sama. 

2) Waktu yang diberikan untuk suatu kegiatan peserta didik cukup. 

3) Peserta didik tampak disiplin dalam melaksanakan tugas. 

4) Adanya instruksi  tugas yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta 

didik.

5) Jumlah peserta didik perkelompok tidak  lebih dari 6 orang. 

6) Adanya target waktu penyelesaian suatu tugas dari guru. 

7) Tersedia alat dan bahan yang cukup dalam melaksanakan kegiatan belajar. 

8) Tampak kegiatan eksplorasi jika dituntut kompetensi yang sedang 

dikembangkan yang difasilitasi guru. 

9) Adanya umpan balik antarpeserta didik dalam kelompok, antarkelompok, 

dan antara guru-kelompok/seluruh kelas. 



66

10) Peserta didik berani mengemukakan pendapat. 

11) Terjadi saling menghargai dalam kelompok dan antarkelompok. 

12) Adanya penugasan yang jelas yang dilakukan melalui kegiatan individual, 

pasangan, kelompok, dan/atau seluruh kelas. 

13) Tampak ada diskusi dan interaksi dalam kelompok untuk membuat 

kesimpulan kerja kelompok dan penguatan berupa penyimpulan seluruh 

kelas.

14) Peserta didik diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri tanpa harus 

diberitahu lebih dulu oleh guru. 

b. Kegiatan belajar

1) Kegiatan belajar suatu kompetensi dikaitkan dengan kompetensi lain pada 

suatu mata pelajaran atau mata pelajaran lain. 

2) Kegiatan belajar menarik minat peserta didik. 

3) Kegiatan belajar terasa menggairahkan peserta didik. 

4) Semua peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. 

5)  Mendorong peserta didik berpikir secara aktif dan kreatif. 

6)  Saling menghargai pendapat dan hasil kerja (karya) teman. 

7)  Mendorong rasa ingin tahu peserta didik untuk bertanya. 

8)  Mendorong peserta didik melakukan eksplorasi (penjelajahan). 

9) Mendorong peserta didik mengekspresi gagasan dan perasaan secara lisan, 

tertulis, dalam bentuk gambar, produk 3 dimensi, gerak, tarian, dan / atau 

permainan. 

10) Mendorong peserta didik agar tidak takut berbuat kesalahan. 

11) Menciptakan suasana senang dalam melakukan kegiatan belajar. 

12) Mendorong peserta didik melakukan variasi kegiatan individual (mandiri), 
pasangan, kelompok, dan / atau seluruh kelas. 

13) Mendorong peserta didik bekerja sama guna mengembangkan 
keterampilan sosial. 

14) Kegiatan belajar banyak melibatkan berbagai indera. 
15) Menggunakan alat, bahan, atau sarana bila dituntut oleh kegiatan belajar. 
16) Melibatkan kegiatan melakukan, seperti melakukan observasi, percobaan, 

penyelidikan, permainan peran, permainan (game).
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17) Mendorong peserta didik melalui penghargaan, pujian, pemberian 
semangat. 

18) Hasil kerja (karya) peserta didik dipajangkan. 
19) Menerapkan teknik bertanya guna mendorong peserta didik berpikir dan 

melakukan kegiatan. 
20) Mendorong peserta didik mencari informasi, data, dan mencari jawaban 

atas pertanyaan. 
21) Mendorong peserta didik menemukan sendiri. 
22) Peserta didik pada umumnya berani bertanya secara kritis. 

c. Teknik bertanya dan penilaian proses 

1) Dalam proses belajar-mengajar, guru lebih menekankan pertanyaan 
terbuka daripada pertanyaaan tertutup, seperti pertanyaan mengapa, 
bagaimana, apa pendapatmu, apa yang terjadi bila…. 

2) Setiap peserta didik diberi kesempatan lebih dahulu untuk mencoba 
menjawab pertanyaaan temannya. 

3) Peserta didik berani mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan 
temannya. 

4) Semua peserta didik diberi kesempatan yang cukup untuk mengemukakan 
pendapat dan bertanya. 

5) Menggunakan cara penilaian yang bervariasi, seperti tertulis, lisan, 
produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, dan pengamatan partisipasi 
peserta didik dalam proses belajar-mengajar sehari-hari sesuai dengan 
karakteristik materi atau kompetensi yang dinilai. 

6) Menghindari penilaian tertulis dengan bentuk pilihan ganda, terutama 

pada ulangan harian dan ulangan tengah semester. Sebaik apa pun tes 

bentuk pilihan ganda tidak akan mampu menilai seluruh kompetensi 

peserta didik pada suatu mata pelajaran.   

7) Guru memberikan tugas-tugas penilaian yang bermakna, terkait langsung 

dengan kehidupan nyata peserta didik, seperti menulis surat, menulis 

laporan hasil kegiatan/pengalaman, melakukan percobaan, 

memperkenalkan orang lain, menendang bola, memainkan alat musik, 

menjernihkan air, membaca puisi, dan berkomunikasi dengan telepon. 

8) Cara menilai disesuaikan dengan kompetensi yang dituju. 
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9) Guru memberi umpan balik atau catatan bagi setiap tugas yang diberikan. 
10) Guru membawa format pengamatan ketika memasuki kelas.  
11) Remedial diberikan bagi masing-masing peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik yang terlihat dari indikator yang belum tuntas. 
12) Dimensi sikap dinilai dengan berbagai cara, seperti observasi perilaku, 

pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Observasi  perilaku dapat 
menggunakan buku catatan khusus atau catatan harian tentang kejadian-
kejadian yang berkaitan dengan peserta didik selama di sekolah.  

13) Membuat catatan tentang perubahan perilaku atau sikap peserta didik 
secara keseluruhan, baik yang berkaitan dengan mata pelajaran tertentu 
maupun program pengembangan diri.  

14) Membuat rubrik penyekoran. 

d. Penggunaan beragam sumber belajar 

1) Menggunakan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. 
2) Menggunakan pengalaman peserta didik sebagai sumber belajar. 
3) Menggunakan sumber belajar dari lingkungan sosial (masyarakat seperti 

keluarga,  tetangga, toko, pasar, kantor, dan panti asuhan). 
4) Menggunakan sumber belajar dari lingkungan budaya, seperti lagu 

daerah, pakaian daerah, tarian daerah, dan bangunan bersejarah). 
5) Menggunakan  sumber belajar dari media cetak seperti koran, majalah, 

dan leaflet.
6) Menggunakan  sumber belajar dari media elektronik seperti acara radio, 

TV, video, dan/atau internet. 

e. Pajangan

1) Pajangan  cukup “ramai”  dalam kelas. 
2) Ada portofolio peserta didik dalam kelas. 
3) Ada  hasil kerja peserta didik yang dipajangkan (bukan sekadar isian 

lembar kerja peserta didik, atau jawaban soal evaluasi). 
4) Pajangan ditata rapi dan dapat dibaca peserta didik karena dipajang tak 

terlalu tinggi. 
5) Ada pajangan karya peserta didik secara individual. 
6) Hasil  karya peserta didik memiliki nilai artistik. 
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G. Contoh-Contoh Pelaksanaan Belajar Aktif 

1. Contoh-contoh Pelaksanaan Belajar Aktif 

Berikut ini dikemukakan daftar contoh kegiatan yang membuat peserta didik aktif. 
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2. Pengembangan Karakter Bangsa sebagai Tujuan Jangka Panjang 

Upaya menggalakkan penerapan belajar aktif ini dilandasi aspirasi jangka panjang 

untuk mengembangkan karakter bangsa yang mengarusutamakan nilai budaya dan 

kewirausahaan. Kebijakan ini dipilih karena bangsa yang unggul dalam persaingan 

global adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkarakter 

bangsa, yang dibangun di atas fondasi nilai-nilai budaya dan berorientasi ke masa 

depan melalui penanaman jiwa dan semangat kewirausahaan.   

Nilai-nilai pengembangan karakter bangsa yang mengarusutamakan nilai budaya 

dan kewirausahaan dikemukakan pada daftar berikut ini. 

Nilai-nilai pengembangan karakter bangsa 
yang bernilai budaya dan wirausaha

1. Religius
2. Jujur 
3. Toleransi
4. Disiplin
5. Kerja keras
6. Kreatif
7. Mandiri
8. Demokratis
9. Rasa ingin tahu
10. Semangat kebangsaan
11. Cinta tanah air
12. Menghargai prestasi
13. Bersahabat / komunikatif
14. Cinta damai
15. Gemar membaca
16. Peduli lingkungan
17. Peduli sosial

KEGIATAN YANG MENGAKTIFKAN PESERTA DIDIK 

Diskusikan dan tuliskan daftar contoh kegiatan belajar 
yang mengaktifkan peserta didik!
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Ciri-ciri potensial individu yang menunjukkan profil seorang wirausahawan 

dikemukakan berikut ini. 

Ciri-ciri yang menunjukkan profil seorang 
wirausahawan

1. Percaya diri
2. Berorientasi tugas 

dan hasil
3. Berani mengambil 

risiko
4. Kepemimpinan
5. Keorisinilan
6. Berorientasi ke masa 

depan

Gambar 1.42 
Gambar peserta didik berkotor tangan mengerjakan pekerjaan seperti mencuci 
piring ini adalah bekal awal yang baik untuk mengembangkan sikap wirausaha 
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PELATIHAN BELAJAR AKTIF

A. Model Pelatihan  Belajar Aktif 

1. Model Pelatihan Belajar Aktif 

Model pelatihan belajar aktif yang dapat diterapkan diskemakan pada gambar 

berikut ini.  

Gambar 2.1 
Gambar model pelatihan belajar aktif 

2. Ciri-ciri pelatihan belajar aktif 

a. Pelatihan belajar aktif yang efektif pada umumnya menekankan praktik yang 

dilakukan para peserta pelatihan, baik guru, kepala sekolah, pengawas, pembina 

bidang pendidikan di provinsi/kabupaten/kota maupun dari unit-unit utama di 

pusat. Dalam pelatihan yang terdiri dari berbagai unsur ini, perbedaan status 

.

Model
pelatihan

belajar aktif

Unsur guru, kepala sekolah, pengawas & 
dinas/yayasan disertakan dalam pelatihan 
guru.

Perlu ada pelatihan khususcapacitiy
buildingkepsek karena kepsek 
adalah faktor kunci keberhasilan MBS-
Pakem. 

TOT, pelatihan provinsi & 
Kabupaten/kota harus disertai 
pendampingan langsung di sekolah 
melalui inhouse training.

Perlu pelatihan khusus
tentang calistung,
penggunaan buku
bacaan, alat bantu
pelajaran, alat peraga & 
kit.

Peningkatan gizi peserta didik,
Pecegahan kekerasan, perlindung-, 
an peserta didik, penyadaran ling-
Kungan, pendidikan harmoni,
kewirausahaan, kecakapan hidup
diintegrasikan dalam materi &
kegiatan penataran.

Perlu ada pelatihancapacity
buildingpengawas, dinas & 
komite sekolah.

Tema pelatihan sesuai 
dengan masalah & 
kebutuhan lapangan

Implementasi gagasan dalam pelatihan 
hendaknya dipantau & dievaluasi lalu
dilakukan tindakan perbaikan.

Pelibatan FKIP, PGSD,
LPMP perlu dilakukan demi 
sustainability.

Ada praktik mengajar dalam acara 
pelatihan

Pelatihan harus berupa 
lokakarya; menekankan 
praktik nyata modelling
penerapan di kelas.

Penggunaan 
teknologi 
informasi & 
komunikasi 
dalam pelatihan
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hendaknya dilepaskan. Setiap peserta pelatihan harus diperlakukan sama. Jadwal 

pelatihan berisi topik atau materi serta menggambarkan kegiatan yang akan 

dilakukan peserta. Penyusunan jadwal berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, 

harapan-harapan peserta, dan masalah yang dihadapi peserta di satuan 

pendidikan atau di lapangan.

Contoh jadwal pelatihan selama 5 hari: 

Gambar 2.2 
Gambar peserta membuat model lokasi wisata dengan tanah dan pasir serta air dan 
tumbuhan. Inilah contoh kegiatan praktik. Status kepala sekolah atau pengawas 
dilepaskan. Peserta bersikap setara dengan para guru. Fasilitator memperlakukan 
guru, kepala sekolah, dan pengawas tanpa membedakan. 
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b. Dalam pelatihan belajar aktif untuk tema-tema yang berhubungan dengan topik-

topik mata pelajaran umumnya peserta diperlakukan sebagai peserta didik yang 

melaksanakan kegiatan belajar aktif. Pendekatan ini ditempuh agar peserta lebih 

menghayati kegiatan belajar yang akan dilakukan peserta didik dan lebih mudah 

dan tepat menerapkannya dalam proses belajar yang sebenarnya. 

Topik “Melayang, terapung, dan tenggelam” merupakan suatu contoh dan dapat 

dikembangkan ke dalam Silabus dan RPP yang dikemas dalam 1 halaman 

(sebagai suatu alternatif selain format silabus dan RPP yang sudah ada) disajikan 

berikut ini. 
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Foto-foto kegiatan para guru disajikan berikut ini. 

     

    
Gambar 2.3 

Foto-foto pelatihan guru mempraktikkan kegiatan belajar topik “Melayang, 
terapung, dan tenggelam”. 

     

   
Gambar 2.4 

Foto-foto kegiatan belajar yang sama dari topik “Melayang, terapung, dan 
tenggelam” dilakukan oleh peserta didik, dibimbing oleh guru yang telah 

dilatih bagaimana mempraktikkan kegiatan belajar topik ini. 
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c.  Prinsip-prinsip belajar aktif yang diterapkan dalam proses belajar dengan   

peserta didik dipraktikkan dalam pelatihan guru, kepala sekolah, dan  pengawas 

serta unsur-unsur lainnya, misalnya pemajangan hasil karya. 

Gambar 2.5 
Foto peserta pelatihan memajang hasil karyanya. 

Gambar 2.6 
Foto peserta didik bekerja sama memajangkan hasil karyanya 
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Gambar 2.7 
Foto peserta didik dapat menggunakan pajangan sebagai 
sumber belajar. Peserta didik termotivasi belajar karena 

bangga “memamerkan” hasil kerjanya. 

Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar: Contoh Tema “Laut”. Jika guru 

menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, ia akan mudah 

mengembangkan tema dan menerapkan pendekatan tematik. Berikut ini 

dikemukakan contoh beragam kegiatan belajar untuk tema “Laut”. 
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Selanjutnya dikemukakan contoh-contoh kegiatan yang dilakukan peserta 

pelatihan dalam observasi pantai. 

   

Gambar 2.8 
Foto peserta membuat model dari pasir di tepi pantai 

     

Gambar 2.9 
Foto peserta membuat model patung di pasir dan mewawancarai nelayan 

Gambar 2.10 
Foto peserta menggambar bangun datar di pasir 
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Setelah peserta didik melakukan observasi ke pantai, salah satu kegiatan lanjutan 

adalah menggambar apa yang mereka amati di pantai. 

   

Gambar 2.11 
Foto setelah observasi pantai, peserta didik

membuat gambar apa yang diamati di pantai. 

     

Gambar 2.11 
Gambar yang dibuat peserta didik berdasarkan hasil observasi pantai. 
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Tema “Makanan bergizi seimbang”: 

Berikut ini disajikan Silabus dan RPP yang dikemas dalam 1 halaman (suatu 

alternatif selain format silabus dan RPP yang sudah ada) berbentuk jaringan 

topik dengan tema “Makanan bergizi seimbang”. 

ALAT, BAHAN, SUMBER:
Contoh2 bahan makanan, piring, 
tabel, buku pelajaran, lingkungan
Sekolah, kertas, crayon, spidol,
gunting

KD: Kelas V Semester 2:
1.3. Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan 
Hubungannya dengan makanan dan kesehatan
WAKTU: 2 x 35’

KEGIATAN BELAJAR
Awal: Menyanyikan lagu “Aku Anak Sehat”
Inti: 
1. Mendengarkan penjelasan apa yang akan dilakukan
2. Diskusi contoh2 makanan menurut jenis kandungannya
3. Menggolongkan bahan makanan menurut jenis

kandungannya
4. Mencari contoh bagian tumbuhan bahan makanan di 

lingkungan sekolah
5. Menggambar bahan2 makanan yang tidak ada

Akhir: Menyusun menu makanan 1 minggu

MATERI
Tergambar pada KD & 
kegiatan belajar

MAKANAN 
BERGIZI 

SEIMBANG

?
IPA Kelas V SD Sem 2

Icebreaker: Drama anak-
anak yang mencret 
karena salah makan

ALAT PENILAIAN

Foto-foto kegiatan peserta pelatihan disajikan berikut ini. 

Gambar 2.13 
Menggolongkan bahan makanan menurut jenis 

kandungannya



82

      

Gambar 2.14 
Peserta pelatihan menyusun menu makanan 1 minggu 

   

Gambar 2.15 
Peserta pelatihan (guru) yang telah mempraktikkan kegiatan belajar tema ini 

menerapkannya kepada peserta didik dalam proses belajar 
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Contoh topik “Sistem Pernapasan Hewan” 

Hasil pengembangan kegiatan belajar disajikan berikut ini, 

 Gambar 2.16 
Jaringan topic system pernafasan hewan 

Dari jaringan topik kegiatan di atas dapat dikembangkan menjadi Silabus dan 

RPP yang dikemas dalam 1 halaman (suatu alternatif selain format silabus dan 

RPP yang sudah ada) berbentuk jaringan topik berikut ini. 

ALAT, BAHAN, SUMBER:
Ikan basah, katak, cacing, 
pisau / cutter, buku pelajaran,
Gambar dan nama organ-organ
tubuh ikan & katak

KD:
Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan hewan misalnya 
ikan dan cacing tanah (Kelas V) 

WAKTU: 2 x 35’

KEGIATAN BELAJAR
Awal: Menyanyikan lagu tentang kodok
Inti: 1. Membedah ikan &  katak
2. Mengamati & menggambar penampang ikan & katak
3. Mengamati cacing tanah dan menggambarnya
4. Menulis nama organ-organ tubuh dan mewarnai organ-organ 

pernapasan ikan & katak
5. Menulis pengalaman berkesan tentang ikan / katak (mandiri)
6. Mencipta lagu & menyanyikannya diiringi alat musik perkusi
7. Membuat origami ikan & katak (mandiri)
8. Menulis puisi tentang ikan atau katak (mandiri)

Akhir: Membandingkan sistem pernapasan ikan dan katak

MATERI
Tergambar pada KD & 
kegiatan belajar

SISTEM 
PERNAPASAN 

HEWAN

?

Alat penilaian

Icebreaker: Lagu 
tentang ikan / katak
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Berikut merupakan foto-foto kegiatan guru saat mengikuti pelatihan. 

     

Gambar 2.17 
Membedah ikan dan mengamati organ-organ ikan 

       

Gambar 2.18 
Membedah katak, mengamati organ-organ katak, dan menggambar penampang 

organ-organ pernapasan katak 

Setelah berlatih membedah ikan dan katak, guru mempraktikkannya kepada peserta 

didik. Berikut adalah foto-foto yang menggambarkan hal tersebut. 
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Gambar 2.19 
Foto-foto peserta didik membedah ikan, mengamati organ-organ ikan, terutama 
organ-organ pernapasan, serta menggambar penampang ikan dan menulis nama-

nama organ, serta mewarnai organ-organ pernapasan dengan satu warna yang sama 
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Contoh topik “Mengukur tubuh” 

Gambar 2.20 
Para guru peserta pelatihan mengukur lingkar kepala, panjang bahu, tinggi dari 

kepala sampai dengan tulang ekor, lingkar pinggul, dan panjang kaki, 
menggunting kertas manila sesuai dengan ukuran, menempelkan, dan 

memasangkannya pada badan. 

     

Gambar 2.21 
Setelah kegiatan selesai, mereka berpose. Peserta yang lain diminta memilih 
“Ratu Matematika” sesuai dengan keakuratan mengukur dan menggunting 

kertas serta secara tepat memasangkannya pada badan. 
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Kegiatan mewawancarai petani kacang goreng “Sihobok”, Sipoholon, 

Tapanuli Utara, Sumatera Utara 

Pertama-tama yang dilakukan guru dan kepala sekolah adalah menyusun daftar 

pertanyaan untuk wawancara, kemudian berkunjung ke rumah petani penggoreng 

kacang tanah untuk dijual kepada masyarakat umum. Berikut adalah foto-foto 

kegiatan yang relevan. 

   

Gambar 2.22 
Setelah menyusun pertanyaan wawancara, guru melakukan wawancara kepada ibu 

petani kacang goreng, dan mengamati alat-alat penggorengan kacang 
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Gambar 2.23 
Inilah laporan yang disusun berdasarkan wawancara 

kepada petani kacang goreng 

Contoh topik “Gaya gesek”

Berikut adalah contoh Silabus dan RPP dari topik “Gaya gesek” yang disusun 

bersama para peserta pelatihan, dan dikemas dalam 1 halaman (sebagai sebuah 

alternatif selain format silabus dan RPP yang sudah ada). 
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ALAT, BAHAN, SUMBER:
Mobil-mobilan, meja, kain flanel,
plastik tak rata, meteran, 
stopwatch

KD: Kelas I: 4.1 Membedakan gerak benda yang mudah 
bergerak dengan yang  sulit bergerak melalui percobaan
Kelas III: 4.1 Menyimpulkan hasil pengamatan bahwa 
gerak benda dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran 
4.1 Semester 2: Mengidentifikasi berbagai gerak benda 
melalui percobaan
Kelas IV Sem 2: 7.1 Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya 
(dorongan dan tarikan) dapat mengubah gerak suatu benda
Kelas V: 5.1 Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak dan 
energi melalui percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek, 
gaya magnet)
WAKTU: 2 x 35’

KEGIATAN BELAJAR
Awal: Menyanyikan lagu tentang mobil / kendaraan

Inti: 
1. Menyusun rancangan (desain) percobaan 

mobil-mobilan meluncur pada permukaan yang berbeda 
dengan hipotesis

2. Melakukan percobaan meluncurkan mobil-mobilan dari
meja dengan variasi permukaan: kertas, kain katun, kain 
flanel, pasir

3. Menarik kesimpulan

Akhir: Menerapkan kesimpulan dalam kehidupan sehari-
hari (misal: alas sepatu, kulit pisang, lantai licin)

MATERI
Tergambar pada KD & 
kegiatan belajar

GAYA GESEK

?
IPA Kelas V SD Sem 2

Icebreaker: Lagu tentang 
mobil/kendaraan

Berikut ini merupakan foto-foto kegiatan guru saat melakukan kegiatan topik yang 

dimaksud. 
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Gambar 2.24 

Para peserta pelatihan melakukan percobaan meluncurkan mobil-mobilan dari 

tripleks yang diletakkan miring. Semua variabel sama, kecuali variabel permukaan 

tripleks. Langkah melakukan percobaan: Pertama digunakan tripleks dengan 

permukaan polos tanpa alas, kemudian permukaan tripleks secara bergantian ditutupi 

dengan alas koran, karton, taplak meja, kain katun, dan pasir. Mobil-mobilan 

diluncurkan 3 x untuk tiap alas permukaan tripleks. Selesai tiap kali percobaan 

diukur jauhnya jarak tempuh mobil-mobilan. Selanjutnya, hasil pengukuran jarak 

tempuh dicatat dan dicari rata-rata. Setelah semua percobaan selesai dilakukan, 

peserta menarik kesimpulan berdasarkan data yang dicatat pada tabel di papan tulis. 

Kesimpulan umum yang ditarik adalah semakin kasar permukaan tripleks semakin 

dekat jarak tempuh mobil-mobilan. 



91

Contoh topik “Pancaindera” 

Topik tersebut dapat dibuatkan ke dalam jaringan topik kegiatan berikut ini. 

Gambar 2.25 
Jaringan topic pancaindra 

Amatilah foto-foto berikut ini! 

Ke dalam tiap gelas air mineral bekas dimasukkan bahan seperti jahe, bawang 

merah, bawang putih, jeruk biasa atau jeruk nipis, dan bahan yang tak berbau 

“keras” seperti kopi, gula, bahkan batu. Kemudian gelas tersebut ditutup dengan 

kertas yang diikat dengan karet gelang, dan pada permukaan kertas diberi lubang 

tipis. 
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Seorang peserta pelatihan disuruh membauai (mencium) dari permukaan gelas 

dan diminta menebak bahan atau benda apa yang ada di dalam gelas. 

   

   

Gambar 2.26 
Peserta pelatihan menguji kemampuan indera pendengaran mereka dengan 

mengarahkan dua “pipa” ke arah sumber bunyi dan menjauh dari sumber bunyi. 
Yang mana yang lebih jelas terdengar? 
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Gambar 2.27 
Peserta pelatihan menyiapkan bahan-bahan untuk mengetes pada 
bagian-bagian lidah yang mana terasa manis, asam, asin, pahit, 

dan pedas 

Gambar 2.28 
Menaruh kupasan jeruk secara bergantian di beberapa titik pada 
bagian lidah, hal ini untuk memastikan pada bagian lidah yang 

mana terasa asam 

   
Gambar 2.29 

Mengetes bagian kulit yang mana pada tubuh yang paling peka (sensitif), 
seperti jari tangan, leher, telinga, hidung, tangan, kaki, lutut, atau paling 
terasa sakit bila ditusuk dengan jarum pentul. Khusus untuk peserta didik 

bisa dipakai ujung bollpoin agar tidak menimbulkan luka. 
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Gambar 2.30 
Mengetes indera penglihatan dengan membaca huruf  

dari jarak arah yang cukup jauh 

   
Gambar 2.31 

Mengetes tingkat kemampuan indera penglihatan (mata) dalam membaca 
huruf-huruf yang berukuran berbeda baik guru maupun peserta didik 

Gambar 2.32 
Peserta didik menggambar bagian lidah yang terasa manis, 

asam, asin, pahit, dan pedas 
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Praktik mengajar sebaiknya dilaksanakan dalam pelatihan belajar aktif agar 

peserta memiliki rasa percaya diri menerapkan belajar aktif di satuan pendidikan 

masing-masing. Berikut ini disajikan gambar praktik mengajar guru dalam 

pelatihan belajar aktif. Tiap guru berpraktik bersama dengan sekelompok peserta 

didik.
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Gambar 2.33 
Kondisi belajar di alam terbuka dapat lebih menyenangkan 
peserta didik karena berlimpahnya asupan oksigen, peserta 
didik bebas bergerak sehingga melancarkan aliran darah ke 
otak, dan di lingkungan alamiah, peserta didik yang pemalu 

akan lebih berani 
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Gambar 2.34 
Tanah lapang atau halaman sekolah yang luas yang ditanami pohon 

perindang seperti ketapang menjadi tempat belajar yang mengasyikkan bagi 
peserta didik 
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B. Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

Unsur-unsur manajemen berbasis sekolah diskemakan pada gambar berikut ini. 

Disiplin 
di sekolah

Pengembangan 
profesional guru

Partisipasi 
orang tua

& masyarakat

Kerja sama 
KS – guru;

sekolah – komite 
(orang tua)

Akuntabilitas
(tanggung

gugat)

Transparansi
keuangan

Manajemen
Berbasis
Sekolah

Gambar 2.35 
Unsur-unsur manajemen berbasis sekolah 

Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan fondasi pelaksanaan belajar aktif. 

Tanpa MBS yang baik dan kuat, implementasi belajar aktif tidak akan bertahan 

(sustain). Karena itu, dalam pembinaan guru agar mampu menerapkan pendekatan 

belajar aktif, penguatan MBS perlu dilakukan tidak hanya kepada kepala sekolah dan 

pengawas, tapi juga kepada para guru, komite sekolah, dan dinas pendidikan atau 

yayasan pendidikan swasta. 
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C. Pendekatan ICARE 

ICARE 

Dalam penyusunan bahan pelatihan pada tiap pelajaran/sesi untuk belajar aktif, 

digunakan satu kerangka yang sangat sederhana, yaitu disebut ICARE. Sistem ICARE 

mencakup lima elemen kunci suatu pengalaman belajar yang baik, yang dapat 

diterapkan terhadap anak, peserta didik, orang muda maupun orang dewasa. Oleh 

karena itu, sistem ICARE sangat baik untuk diterapkan bukan hanya pada pelatihan di 

manapun dilakukan tetapi juga dalam proses belajar di sekolah. ICARE adalah 

singkatan dari: Introduction, Connection, Application, Reflection, dan Extension.

Penggunaan sistem ICARE sangat memberi peluang kepada para peserta pelatihan atau 

peserta didik untuk memiliki kesempatan mengaplikasikan  apa yang telah mereka 

pelajari dalam pelatihan. Berikut ini dijelaskan secara rinci kerangka ICARE. 

IInnttrroodduuccttiioonn ((PPeennddaahhuulluuaann))

Pada tahap pengalaman belajar ini guru atau fasilitator menetapkan materi (konten) 

pelajaran/sesi kepada para peserta pelatihan. Ini harus mencakup penjelasan tujuan 

pelajaran/sesi dan apa yang akan dilakukan (dirampungkan)-outcomes selama 

pelajaran/sesi itu. Pendahuluan harus cepat dan sederhana. 

CCoonnnneeccttiioonn ((KKoonneekkssii))

Koneksi merupakan tahap pengkaitan antara pengetahuan yang dimiliki peserta 

pelatihan sebelumnya. Dalam banyak hal, proses belajar itu berurutan (sequential)

dengan membangun suatu kompetensi di atas suatu kompetensi sebelumnya. Karena 

itu, semua pengalaman belajar yang baik harus dimulai dari apa yang peserta pelatihan 

telah tahu dan dapat lakukan dan dibangun di atasnya. Pada tahap connection

pelajaran/sesi fasilitator mencoba mengaitkan materi pelajaran/sesi yang baru dengan 

pengalaman belajar terdahulu atau sebelumnya. Fasilitator dapat mencapainya dengan 

melakukan latihan brainstorming sederhana untuk mengenali apa yang telah diketahui 

peserta pelatihan, dengan meminta peserta pelatihan mengatakan kepada fasilitator apa 

yang mereka ingat dari pelajaran/sesi sebelumnya atau dengan mengembangkan sebuah 

kegiatan yang dapat dilakukan peserta pelatihan secara independen. Dengan mengikuti 
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hal ini fasilitator menghubungkan peserta dengan materi yang baru. Namun, yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa presentasi untuk hal ini tidak boleh terlalu lama. Paling 

lama waktu yang digunakan sekitar sepuluh menit. 

AApppplliiccaattiioonn ((AApplliikkaassii))

Aplikasi merupakan bagian terpenting dalam pelajaran/sesi pelatihan. Setelah peserta 

pelatihan memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru melalui tahap connection,

mereka perlu diberi kesempatan untuk mempraktikkan dan mengaplikasikan 

pengetahuan dan keterampilan itu. Bagian penerapan haruslah menjadi bagian 

pelajaran/sesi yang paling lama tatkala peserta pelatihan secara berpasangan atau 

berkelompok bekerja secara independen dari fasilitator untuk melengkapi suatu 

kegiatan dari kehidupan nyata atau memecahkan suatu masalah kehidupan nyata 

dengan menggunakan informasi dan keterampilan baru yang telah dicapai.    

RReefflleeccttiioonn ((RReefflleekkssii))

Refleksi merupakan tahap membuat ringkasan (summary) pelajaran/sesi di mana 

peserta pelatihan mendapatkan kesempatan untuk merefleksikan apa yang telah 

dipelajari bersama dengan fasilitator untuk menilai pencapaian belajar dirinya. Refleksi 

atau kegiatan membuat ringkasan dapat dilakukan melalui diskusi kelompok di mana 

fasilitator meminta peserta pelatihan membuat presentasi atau menjelaskan apa yang 

telah dipelajari. Kegiatan ini pun dapat dilakukan melalui kegiatan menulis ringkasan 

dari apa yang telah dipelajari secara individual atau melalui kuis singkat di mana 

fasilitator mengajukan pertanyaan berdasarkan materi pelajaran/sesi. Satu poin kunci 

yang perlu diingat tentang refleksi adalah bahwa fasilitator harus memberi kesempatan 

kepada peserta pelatihan mengemukakan tentang apa yang telah mereka pelajari. 

EExxtteennssiioonn ((PPeerrlluuaassaann))

Perluasan merupakan pengembangan lebih lanjut dari pelajaran/sesi yang telah diterima 

oleh peserta pelatihan, dan harus dilakukan oleh mereka. Karena pelajaran/sesi tertentu 

telah selesai bukan berarti bahwa semua yang telah dipelajari peserta pelatihan 

otomatis dapat mereka gunakan. Oleh karena itu, fasilitator harus memberi kegiatan 
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sebagai kelanjutannya. Tahap extension pelajaran/sesi diterapkan melalui pemberian 

kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan peserta pelatihan sebagai tindak lanjut 

pelajaran/sesi untuk memperkuat (reinforce) dan memperluas belajar. Di sekolah 

kegiatan-kegiatan extension dapat dijadikan sebagai pekerjaan rumah (PR). Kegiatan-

kegiatan extension dapat meliputi pemberian bahan bacaan tambahan dan tugas 

melakukan penelitian atau latihan. 

Catatan:

Pola penerapan pendekatan ICARE yang dirancang dalam pelatihan ini disajikan dalam 

buku tersendiri bersama dengan paket pelatihan “Metodik Umum” dan paket-paket 

pelatihan yang lain seperti mata pelajaran, MBS dan sebagainya. Dan, kesemuanya 

dikemas dalam pendekatan belajar aktif. 

D. Pelatihan  Di Sekolah Model (Inhouse Training)

1. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus 

Di lapangan dapat diidentifikasi beragam bentuk pembinaan pendidik dan tenaga 

kependidikan, dalam hal ini antara lain guru, kepala sekolah, dan pengawas. 

Bentuk-bentuk pembinaan tersebut ialah: 

TOT (Training of Trainers atau pelatihan para fasilitator atau tutor). 

Penataran guru, kepala sekolah, dan pengawas secara bersama-sama atau 

terpisah. 

Magang pada sebuah sekolah unggul dalam pelaksanaan belajar aktif. 

Studi banding ke sekolah yang unggul dalam pelaksanaan belajar aktif. 

Kegiatan di forum KKG/ MGMP dan KKKS yang kadang-kadang disebut 

dengan istilah cascade system.

Monitoring dan evaluasi ke sebuah sekolah yang menerapkan belajar aktif 

sekaligus disertai tindakan perbaikan bila dianggap perlu. 

Inhouse training yang dilakukan dalam berbagai bentuk.

Dan lainnya. 
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Di lapangan sudah menjadi lazim bahwa pembinaan guru sekolah dan madrasah 

melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk SD/MI yang berbasis gugus atau 

kecamatan dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk SMP/MTs, 

SMA/MA, dan SMK/SMAK yang berbasis kabupaten/kota. Ini adalah penerapan 

sistem berjenjang (cascade system) sebagai tindak lanjut TOT (Training of 

Trainers) dan pelatihan karena para guru fasilitator di KKG dan MGMP adalah 

orang yang telah mengikuti TOT dan penataran sebelumnya.  

Berdasarkan hasil pengamatan atau asesmen terhadap sekolah-sekolah yang telah 

menerapkan belajar aktif tampaknya sistem pembinaan dalam bentuk-bentuk yang 

terlihat pada gambar di atas umumnya kurang cepat menunjukkan dampak yang 

konkret dan nyata dalam pelaksanaan belajar aktif di sekolah. Karena itu, akhir-

akhir ini banyak institusi yang mengembangkan pola-pola pelatihan belajar aktif 

seperti Save the Children dan World Vision Indonesia (WVI) dengan mencoba 

sebuah strategi baru, yaitu inhouse training pada sekolah model yang dipilih dari 

sejumlah sekolah pada satu gugus. Selain itu, ada pula beberapa pihak swasta yang 

merintis pengembangan sekolah model dengan kultur belajar aktif. Beberapa 

sekolah model yang telah dikembangkan melalui inhouse training tersebut dapat 

dijumpai antara lain di daerah Maluku Utara, Maluku, NTT, dan Sumatera Utara.   
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Menurut penelitian di Amerika Serikat, sebuah sekolah yang melakukan inhouse

training atau pelatihan antarguru dan kepala sekolah secara internal yang 

dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan mampu meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik dalam waktu 2 s.d. 4 tahun. Karena di Indonesia 

model inhouse training ini belum tersistem secara jelas dilaksanakan, maka dalam 

buku bahan pelatihan ini ditawarkan dan akan dicoba untuk diterapkan pada 

sekolah model yang dipilih.  

Dalam pengembangan sekolah model pendekatan yang tepat adalah pendekatan 

pemecahan masalah (problem-solving approach). Pendekatan ini diterapkan 

melalui introduksi rangkaian tindakan yang relevan guna mencapai tujuan yang 

dijabarkan dalam output yang diharapkan. Dengan demikian, pelaksanaan 

pendampingan atau bantuan teknis melalui inhouse training pada dasarnya 

merupakan jenis penelitian tindakan kelas (classroom action research). Melalui 

praktik ini, diharapkan para kepala sekolah dan guru mendapatkan pengalaman 

bagaimana melakukan penelitian tindakan kelas yang antara lain didukung oleh 

pelaksanaan inhouse training secara kontinyu di sekolah.

Sesuai dengan cara kerja penelitian tindakan kelas, siklus pengembangan dalam 

menerapkan pendekatan pemecahan masalah terdiri dari perencanaan-tindakan-

observasi-refleksi-perencanaan-tindakan-observasi-refleksi-dst.
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Dalam proses pengembangan sekolah model, hendaknya tahapan siklus di atas 

harus selalu dilakukan baik secara bersama-sama maupun secara individual. 

Tujuan umum: Melakukan kegiatan inhouse training di sebuah sekolah dalam 

rangka pilitong sekolah model yang menumbuhkembangkan karakter bangsa, 

budaya, dan kewirausahaan dengan manajemen berbasis sekolah (MBS) melalui 

pendekatan belajar aktif. 

Tujuan khusus pengembangan sekolah model: Sekolah model yang 

dikembangkan difokuskan kepada serangkaian usaha beragam untuk 

mengembangkan kapasitas kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan 

manajemen berbasis sekolah dan pendekatan belajar aktif sambil menekankan 

karakter bangsa, budaya, kewirausahaan, disiplin positif, pencegahan kekerasan 

kepada anak, dan perlindungan hak anak. Proses pengembangan dilakukan melalui 

mendorong kerja sama dan pelibatan kepala sekolah, guru, pengawas, unsur dinas 

pendidikan kabupaten/kota lainnya, orang tua, dan komite sekolah serta 

stakeholders terkait. 
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2. Output yang Diharapkan dalam Pengembangan Sekolah Model 

Meningkatnya penampilan guru dalam mempraktikkan pendekatan belajar 

aktif dan disiplin positif untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Meningkatnya penampilan guru dalam membuat rencana belajar harian, 

contoh-contoh belajar aktif dan gagasan-gagasan menajemen berbasis sekolah 

melalui praktik nyata. 

Meningkatnya antusiasme peserta didik dalam partisipasi belajar melalui 

meningkatnya tingkat kehadiran peserta didik di sekolah. 

Meningkatnya penampilan peserta didik dalam belajar melalui kerja kelompok 

dan organisasi kelas. 

Meningkatnya tindakan-tindakan untuk mengintervensi dan meningkatkan 

kemampuan baca-tulis-hitung peserta didik dan seluruh keterampilan 

berkomunikasi peserta didik. 

Meningkatnya penampilan peserta didik dalam belajar melalui pemajangan 

hasil kerja dan portofolio peserta didik. 

Meningkatnya dukungan manajemen sekolah terhadap karya akademis dalam 

belajar.

Meningkatnya praktik teknik bertanya guru dalam proses belajar-mengajar. 

Meningkatnya praktik guru memberikan umpan balik dan meningkatkan 

penampilan peserta didik dalam proses belajar. 

Meningkatnya praktik penggunaan beragam alat bantu pelajaran yang murah 

dan praktik penggunaan lingkungan. 

Meningkatkan pembangunan komunikasi dan kerja sama yang efektif antara 

kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan komite sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Meningkatnya budaya sekolah yang sarat dengan nilai karakter bangsa, 

budaya, dan kewirausahaan melalui belajar aktif. 

3. Peserta 

Peserta: guru, kepala sekolah, pengawas dari sekolah yang dipilih untuk 

dikembangkan menjadi sekolah model, serta kepala sekolah dan guru, masing-

masing empat orang dari sekolah-sekolah dalam gugus/area tempat sekolah model 

itu berada. 



44. Tahapa

Tahapa

melalui 

a. Dip

tiap

yang

1) K

2) K

3) A

k

4)

5) D

an

an: Pengem

inhouse tra

ilih beberap

sekolah ya

g digunakan

Kepala seko

gagasan-ga

Kepala sek

(jujur dalam

Ada kerja s

komite seko

Selama mas

Dukungan d

mbangan s

aining dikem

pa sekolah 

ang berdeka

n dalam pem

olah menun

gasan baru.

kolah menu

m soal keuan

sama antara

olah, dan m

sa pengemb

dinas pendi

107

ekolah mo

mukakan be

model di 

atan mengir

milihan seko

njukkan ciri

.

unjukkan tr

ngan). 

a kepala sek

masyarakat.

bangan, kep

dikan kabup

odel melalu

erikut ini. 

kabupaten/

rim beberap

olah model 

 inovatif, m

ransparansi 

kolah, guru

pala sekolah

paten/kota p

ui pendamp

/kota. Dalam

pa orang gu

adalah sbb

mau maju, da

dalam pen

u, orang tua

h tidak digan

positif. 

pingan di 

m inhouse

uru. Kriteri

:

an terbuka t

ngelolaan k

a atau peser

nti.

sekolah

training

ia utama

terhadap

keuangan 

rta didik, 



b. Pen

den

pen

keg

ngembangan

gan staf 

gawas, dan

iatan KKG 

n sekolah m

di lapanga

n/atau gur

atau MGM

108

model dilaku

an seperti 

ru fasilitato

MP serta inst

ukan oleh P

Tim Peng

or yang b

itusi terkait

Pusat Kurik

gembang K

biasanya m

t lainnya. 

kulum beker

Kurikulum

membimbing

rja sama 

(TPK), 

g dalam 



c. Sela

dap

d. Sete

mam

kep

pem

anjutnya, ti

at mengemb

elah dikem

mpu berper

pala sekola

mbinaan jan

im perekay

bangkan sek

mbangkan se

ran sebagai

ah lainnya

ngka panjang

109

yasa kurikul

kolah mode

ekolah mod

i fasilitator,

. Mereka 

g di suatu d

lum, penga

el yang lain

del, akan d

, tutor, atau

menjadi p

daerah secar

awas, dan/a

sebagai imb

iperoleh sej

u pembimb

penggerak

ra berkesina

atau guru fa

basnya. 

ejumlah kad

bing bagi g

untuk me

ambungan.

asilitator 

der yang 

guru dan 

elakukan 



110

Sumber Rujukan 

Aleinikov, Andrei G. 2007. Thinking Like a Genius, Yogjakarta: Inspirasi 

Belen, S. 2009. Dampak Inhouse training di Sekolah, Laporan pengembangan 5 SD model 
belajar aktif dan manajemen berbasis sekolah di Maluku Utara, Jakarta: Save the 
Children. 

Belen, S. 2007. ”Inovasi kurikulum STFK Ledalero: Prinsip kerja otak, belajar aktif, dan 
pendekatan dari ’ujung ke pangkal’”. Makalah yang disajikan dalam Lokakarya 
Revisi Kurikulum STFK Ledalero di Ledalero, Flores pada tanggal 25-27 
Oktober 2007. 

Belen, S. 2007. Kompetensi, Indikator & Penilaian dalam Belajar Aktif KTSP, Jakarta: 
Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas.  

Belen, S. 2007. Terapkan Pendekatan Multi-kecerdasan, Jakarta: Ditjen Mandikdasmen, 
Depdiknas.

Belen, S .2008. ”Belajar aktif di sekolah: Mensinergikan otak kiri & otak kanan, Makalah 
yang disajikan dalam Seminar Nasional ”Mendidik dengan Hati”, yang
diselenggarakan Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia (APPI) di Jakarta, 30 
November – 1 Desember 2007. 

Belen, S .2008. “Menerapkan prinsip & ciri kerja otak melalui pendekatan belajar aktif”, 
Makalah yang disampaikan dalam Seminar Creative Teaching and Learning
dalam Pelaksanaan KTSP, di Bukitinggi, Sumatra Barat, 14 April 2008. 

Belen, S. 2009. Laporan Inhouse training di Ambon; Laporan Inhouse training di Masohi, 
Kabupaten Maluku Tengah; Laporan Inhouse training di Kabupaten Seram 
Bagian Barat , Jakarta: Save the Children. 

Belen, S. 2009. Laporan Asesmen WVI SD dan MIS di Kecamatan Pulau Ternate dan Hiri, 
Ternate, Maluku Utara; Laporan Workshop Hasil Asesmen di Ternate, Jakarta: 
World Vision Indonesia (WVI). 

Belen, S. 2009. Laporan Lokakarya Pendidikan Harmoni di Palu; Laporan Lokakarya 
MBS-Pakem Larantuka, Flores Timur; Laporan MBS-Pakem Merauke, Papua; 
Jakarta: World Vision Indonesia (WVI). 

Belen, S. Files powerpoint.

Buzan, Tony. 2005. Brain Child, Jakarta: Gramedia 

Buzan, Tony. 2003. Head First, Jakarta: Gramedia 

Buzan, Tony. 2003. Head Strong, Jakarta: Gramedia 

Calne, Donald B .2004. Batas Nalar: Rasionalitas dan Perilaku Manusia, diterjemahkan 
P.M.Tampubolon, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 



111

Gamoran, Secada& Marrett. 1998; Brownstein 2001; Rhodes and Bellamy 1999) Lucas, 
Bill. 2006. Optimalkan Otak Anda, Jakarta: BIP. 

Gardner, Howard .1983, 1985. Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences, New 
York: Basic Books

Marzano, Robert J & Kendall, John S .1996. A Comprehensive Guide to Designing 
Standards-Based Districts, Schools, and Classroonms, Virginia: ASCD & 
Colorado: McRel

National Institute for Educational Research(NIER) .1999. An International  Comparative 
Study of School Curriculum, Tokyo : NIER

Prashnig, Barbara. 2007. The Power of Learning Styles, Bandung: Kaifa 

Priwer Shana & Phiilips Cynthia .2007. Memahami Segalanya tentang Einstein, Jakarta: 
Karisma 

Pusat Kurikulum Balitbang Depdikbud. 1995. Pengembangan Sistem Pembinaan 
Profesional dan Cara Belajar Siswa Aktif, Jakarta. Pusat Kurikulum. 

Pusat Kurikulum, Belen, S (Ed). 2007. Kurikulum Masa Depan: Mengandalkan 
Kreativitas, Jakarta. Pusat Kurikulum. 

Pusat Kurikulum. 2007. Makalah-makalah untuk ”Seminar Kurikulum Masa Depan, yang 
diselenggarakan Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas di Cisarua, Bogor, 13 – 
15 Maret 2007. 

Rahmat Jalaluddin. 2007. Belajar Cerdas, Belajar Berbasis Otak, Bandung: MLC 

Taugada Jadmya, (Ed). 2003. Memahami Otak, Jakarta: Penerbit Kompas 

Foto-foto koleksi Inhouse training di Maluku Utara, Maret – Mei 2009. 

http://audiolatinproverbs.blogspot.com/2006/12/contra-aquam-remigamus.html

http://en.proverbia.net/citastema.asp?tematica=377

www. home.ched.coventry.ac.uk

www.connect.educause.edu 

www.gsu.edu

www.home.ched.coventry.ac.uk

www.ingentaconnect.com

www.leadershipchamps.wordpress.com.Communications Management « Leadership 
Champions 

www.mbti

www.sciencedirect.com 

www.wikipedia, the free encyclopedia, April 2008 




