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Bab 1  

Pendahuluan 

 

A. Deskripsi 

Kehadiran modul ini sebagai salah satu sumber belajar bagi guru peserta  Pendidikan dan 

Pelatihan Profesi Guru (PLPG) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki 

program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh 

Pemerintah.  Sebagaimana amanat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 

mengharuskan bahwa guru profesional memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya 

S1 atau Diploma IV dan bersertifikat pendidik. PLPG merupakan salah satu pola yang 

diselenggarakan untuk memenuhi guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang 

diharapkan sesuai dengan regulasi tersebut. 

 

Sebagai salah satu sumber belajar diharapkan modul ini memberi pengayaan secara 

substansial maupun pedagogik  kepada guru-guru peserta PLPG, sehingga selesai mengikuti 

program pelatihan kompetensi guru meningkat, sehingga memungkinkan guru dapat 

mengubah paradigmanya dalam pembelajaran di kelas yang dalam jangka tertentu dapat 

meingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

 

Modul ini pada bagian awal memuat tentang Kebijakan Pengembangan Profesi Guru dari 

sudut pandang akademik. Bahan ajar secara lengkap terkait dengan Kebijakan 

Pengembangan Profesi Guru  pada tahun 2012 telah ditulis dan dikembangkan bersama oleh 

Tim Pusat Pengembangan Profesi Pendidik dengan editor Prof. Dr. Sudarwan Danim.  Pada 

bab-bab berikutnya dibahas tentang Model-model dan Perangkat Pembelajaran yang ditulis 

dalam Bab III (Kegiatan Pembelajaran I).  Penguasaan dan pemilihan terhadap model-model 

pembelajaran akan sangat membantu guru   dalam melaksanakan proses pembelajaran, 

sehingga pembelajaran di kelas tidak membosankan.  Sudah saatnya siswa terlibat secara 

aktif dalam pembelajaran, sehingga paradigma pembelajaran yang teacher oriented harus 

sudah mulai ditinggalkan.  Dengan menggunakan model pembelajaran yang melibatkan 

siswa secara aktif maka pembelajaran menjadi menyenangkan. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan yaitu model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, 

Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM).   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Demikian pula dengan atau tanpa pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), membuat perangkat pembelajaran (silabus, RPP, pengembangkan bahan ajar, 

pembuatan media, dan evaluasi) sudah melekat menjadi tanggung jawab dan kewajiban 

guru. 

 

Bab IV Kegiatan Belajar 2 tentang Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  Penelitian yang 

dilakukan di kelas sebagai “pengobatan” atas masalah-masalah yang dapat diamati di kelas 

terkait dengan proses pembelajaran.  Dengan melakukan penelitian di kelas bukan saja 

pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat ditingkatkan, tetapi kemampuan guru dalam 

menemukan solusi atas permasalahan pembelajaran dan pengembangan kreativitasnya 

dapat terwadahi.  Secara administratif guru juga akan memperoleh nilai tambah untuk 

pengumpulan angka kreditnya yang dapat digunakan untuk kenaikan pangkat/jabatan. Hal 

yang lebih jauh diharapkan tentunya mutu pembelajaran meningkat kearah yang lebih baik.  

 

Bab V Kegiatan Belajar 3 berisi tentang substansi materi dari masing-masing bidang studi.  

Penguasaan guru terhadap bidang studinya tentu menjadi sesuatu yang mutlak, karena 

bagaimana pun baiknya penguasaan kelas atau dalam  interaksi dengan siswa tidak akan 

memberikan arti apa-apa tanpa penguasaan bidang studi (materi pembelajaran).  Dalam 

bab V isi modul ini diharapkan memberikan wawasan dan pengayaan yang lebih kepada 

guru-guruserta melengkapi sumber belajar lain yang dipelajarinya.  Prinsip belajar sepanjang 

hayat mengharuskan guru juga belajar sepanjang masa agar apa yang telah dikuasai terus 

berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 

 

Modul ini diakhiri dengan assessment, yang terdiri dari assessment untuk kegiatan 1, 2 dan 

kegiatan 3.  Tujuan pembuatan Assesment adalah selain untuk memberi latihan dalam 

menyelesaikan soal-soal juga member masukan atas keberhasilan dalam mempelajari 

modul.  

 

Secara keseluruhan, substansi modul ini berkaitan dengan kebijakan pembinaan dan 

pengembangan profesi guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

khususnya tentang peningkatan profesi, kompetensi pembelajaran,  penilaian, kompetensi 

penelitian tindakan kelas serta etika profesi guru.  

 

Substansi modul  ini diharapkan dapat menginspirasi dan menambah wawasan peserta 

PLPG untuk memahami secara lebih mendalam dan mengaplikasikan secara baik hal-hal 

yang berkaitan dengan peningkatan profesi guru. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

B. Prasyarat 

Dalam mempelajari modul ini tidak memerlukan persyaratan secara spesifik.  Akan tetapi 

tidak ada salahnya jika para peserta pelatihan  memahami dengan baik terlebih dahulu 

dalam kaitannya dengan : 

1. Regulasi penyelenggaraan PLPG  

2. Teori-teori pembelajaran  

3. Metodologi penelitian  

4. Teknik penilaian. 

 
C. Petunjuk Penggunaan Modul 

Untuk memudahkan dalam mempelajari modul ini bacalah bagian-bagian substansi kajian 

pada bagian awal dalam bab-bab yang tersedia sesuai dengan materi yang diberikan 

instruktur.  Kerjakan latihan-latihan yang disediakan pada bagian bagian berikutnya, dengan 

terlebih dahulu mempelajari contoh-contoh dan penjelasan pengerjaannya. Jika mengalami 

kesulitan, tanyalah pada instruktur yang memberikan materi sesuai dengan kajiannya atau 

mencari dari sumber belajar dan buku-buku lainnya yang relevan.   Pada  akhir kegiatan, 

anda diminta untuk menyelesaikan soal-soal latihan yang telah tersedia. 

 

D. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini diharapkan para peserta PLPG dapat meningkatkan 

kinerjanya menjadi guru yang professional sesuai dengan tuntutan Undang-undang Nomor 

14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 

tentang kualifikasi guru, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bab 2 

Kebijakan Pengembangan Profesi Guru 

 

 

A. Tujuan Antara 

Kompetensi yang diharapkan dikuasai peserta didik setelah menyelesaikan satu kegiatan 

belajar tertentu dalam modul 
 

B. Uraian Materi  
1. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru 

2. Hakikat Guru Profesional 
a) Pengertian Profesi 

Kata profesi adalah kata benda yang diambil dari kata profession, sedangkan profesional 
merupakan kata sifat yang berasal dari kata professional. Menurut Hornby,  profession, 
n. occupation, esp one requiring advanced education and special training, eg the law, ar- 
chitecture,  medicine, accountancy; … professional adj 1. of a profession (1): ~ skill; ~ eti- 
quette, the special conventions, form of politeness, etc asociated with a certain pofession: 
~ men, eg doctors, lawyers. 2. Doing or practising something as a full time occupation or to 

make a living. 
 

Page&Thomas (1979) memberikan batasan tentang profesi sebagai berikut: … profes- 
sion, evaluative term describing the most prestigious occupations which may be termed 

professions if they carry out an essential social service, are founded on systematic knowl- 
edge, require lengthy academic and practical training, have high autonomy, a code of eth- 
ics, and generate in-service growth. Teaching should be judged as a profession on these 

criteria. 
 

Pengertian profesi pada hakekatnya menunjuk kepada pekerjaan atau jabatan. Tidak 

semua pekerjaan disebut sebagai profesi. Ada sejumlah ciri atau persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk mengatakan suatu pekerjaan sebagai profesi. 
 

b) Karakteristik Profesi 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen Pasal 1, pengertian guru professional sebagai berikut. 
 

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi 
sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan 

yang  memenuhi  standar  mutu  atau  norma  tertentu  serta  memerlukan  pendidikan 

profesi. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. 
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1)  Ciri Profesi 
Menurut Ornstein & Lavine (1984), suatu pekerjaan dikatakan sebagai profesi apabila 

memenuhi sejumlah ciri sebagai berikut: 
Melayani masyarakat, dan pekerjaan tersebut merupakan karier yang dijalani 

seseorang  dalam  kurun  waktu  yang  lama  (sepanjang  hayat,  tidak  mudah 

berganti). 
Pekerjaan tersebut membutuhkan bidang ilmu dan keterampilan yang khusus 

(tertentu), yang tidak semua orang dapat melakukannya. 
Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi teori ke dalam praktik. 
Membutuhkan pelatihan (pendidikan) khusus dalam waktu yang panjang. 
Terkendali berdasarkan lisensi baku dan/atau memiliki persyaratan khusus (izin) 

untuk menduduki pekerjaan tersebut. 
Otonomi dalam membuat keputusan dalam lingkup pekerjaannya. 
Menerima tanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang diambilnya. 
Memiliki  komitmen  terhadap  jabatan  dan  klien,  khususnya  berkaitan  dengan 

layanan yang diberikannya. 
Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya, dan relatif bebas 

dari supervisi jabatan (dokter menggunkan tenaga administrasi untuk mengelola 

data klien, sementara tidak ada supervisi dari luar terhadap pekerjaan dokter). 
Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesinya. 
Mempunyai  asosiasi  profesi  dan  atau  kelompok  elit  untuk  mengetahui  dan 

mengakui keberhasilan anggotanya (keberhasilan pekerjaan dokter dihargai dan 

diakui oleh IDI dan bukan oleh departemen kesehatan). 
Mempunyai kode etik, sebagai pedoman dalam melaksanakan layanan. 
Mempunyai   kadar   kepercayaan   yang   tinggi   dari   publik   dan   dari   setiap 

anggotanya. 
Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi. 
 

Penulis lain mencoba menggolongkan ciri profesi menjadi dua kelompok yaitu (1) 

ciri utama dan (2) ciri tambahan (Sulistiyo-Basuki, 2004).  Ciri utama adalah ciri yang 

mutlak harus ada atau melekat dalam suatu pekerjaan untuk dikatakan sebagai 
profesi. Jika ciri utama ini tidak tampak atau beberapa di antaranya tidak ada, maka 

sulit untuk mengelompokkan pekerjaan tersebut ke dalam profesi. 
 

Ciri Utama 

Ada tiga ciri utama yang harus dipenuhi oleh suatu jenis pekerjaan untuk dikatakan 

sebagai profesi yaitu (1) Sebuah profesi mensyaratkan suatu pendidikan atau pelatihan 

yang ekstensif sebelum memasuki profesi tersebut.  Pelatihan ini dimulai sesudah 

seseorang memperoleh gelar sarjana; (2) Pelatihan tersebut meliputi komponen 

intelektual yang signifikan. Pelatihan tukang batu, tukang cukur, dan pengrajin lebih 

merupakan ketrampilan fisik. Sedangkan pelatihan akuntan, engineer, dokter lebih 

didominasi oleh muatan intelektual; (3) Tenaga yang terlatih mampu memberikan 

jasa yang penting kepada masyarakat. Dengan kata lain profesi berorientasi kepada 

pemberian layanan jasa untuk kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. 
 

Ciri Tambahan 

Ciri tambahan adalah ciri yang kehadirannya tidak mutlak harus ada. Jika ciri-ciri 
tambahan ini dipenuhi maka akan semakin memperkokoh kualitas atau eksistensi 
profesi dari pekerjaan tersebut. Ada tiga yang termasuk dalam katagori ciri tambahan, 
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yaitu (1) Adanya proses lisensi atau sertifikat. Ciri ini lazim pada banyak profesi namun 

tidak selalu perlu untuk status profesional. Dokter diwajibkan memiliki sertifikat 

praktek  sebelum  diizinkan  berpraktek.  Namun  pemberian  lisensi  atau  sertifikat 

tidak selalu menjadikan sesuatu yang mutlak sebagai syarat profesi; (2) Adanya 

organisasi profesi yang mewadahi para anggotanya sebagai sarana komunikasi dan 

sarana perjuangan untuk memajukan profesinya dan kesejahteraan anggotanya; (3) 

Otonomi dalam pekerjaannya. Profesi memiliki otonomi atas penyediaan jasanya dan 

tindakan-tindakan atas pengambilan keputusan dalam profesinya. Kode etik juga 

merupakan ciri tambahan dalam sebuah profesi. Kode etik disusun oleh organisasi 
profesi. Jadi kehadirannya terkait dengan keberadaan organisasi  yang juga masuk 

dalam katagori ciri tambahan. 
 

2) Guru Sebagai Profesi 
Apakah pekerjaan atau jabatan guru sebagai sebuah profesi? Jabawannya ya. Hal ini 
didasarkan kepada beberapa karakteristik sebagai berikut: 
Pekerjaan guru memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan (penting) 

dalam masyarakat. 
Untuk  bekerja  sebagai  guru  dibutuhkan  keterampilan  atau  keahlian  tertentu 

(khusus). 
Keahlian dalam pekerjaan guru didasarkan pada teori dan metode ilmiah. 
Ilmu keguruan memiliki batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematik dan ek- 

splisit. 
Pekerjaan guru memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu 

yang cukup lama. 
Guru oemiliki organisasi profesi sebagai wadah untuk memperkuat kualitas pro- 

fesinya. 
Guru memiliki kode etik sebagai landasan dalam bekerja. 
Dalam menjalankan tugasnya, para pendidik/guru berpegang teguh kepada kode 

etik yang dikontrol oleh organisasi profesi. 
Setiap  anggota  yang  bekerja  sebagai  guru  mempunyai  kebebasan  dalam 

memberikan judgement terhadap masalah profesi yang dihadapinya. 
Guru memiliki otonomi dan bebas dari campur tangan pihak luar dalam melak- 

sanakan tugasnya memberi layanan kepada masyarakat. 
Pekerjaan guru mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat 

Guru memperoleh imbalan (penghargaan finansial) yang cukup memadai. 
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3) Kompetensi Guru 

a) Profil Pendidik Guru 
Luangkanlah waktu anda sejenak saja untuk membayangkan peran seorang guru di 
dalam masyarakat. Kita akan melihat hasil kerja guru melalui orang-orang yang telah 

dididik oleh para guru. Mereka mampu menciptakan arsitektur bangunan-bangunan 

menjulang  tinggi,  memproduksi  teknologi  canggih,  sebagai  contoh  nyata.  Bukti 
hasil kerja guru banyak dan begitu besar. Tentunya, disamping keberhasilan   masih 

banyak  pula masalah yang perlu dibenahi, terutama masalah peran pendidik dalam 

membangun  mental  bangsa  yang  sehat,  membangun  karakter  bangsa  yang  akan 

membawa kedamaian . Masalah ini  berkaitan dengan pendidikan, merupakan   beban 

berat  yang harus dipanggul oleh para guru. Kekecewaan terhadap karya guru  banyak 

pula didengar. Perilaku guru yang tidak senonoh, korupsi yang terjadi di lingkungan 

pendidikan,  premanisme  yang  berkembang  di  sekolah.  Lantas,  sosok  guru  seperti 
apa yang dapat membantu negara mengatasi masalah  yang sangat kompleks dalam 

rangka  menyiapkan  pemimpin  masa  depan.  Diharapkan  para  guru  sendirilah  yang 

harus  memikirkan  kembali,  bermenung  sejenak  tentang  dirinya  dan  profesi  yang 

diembannya. 
 

Mahmud Khalifah menuliskan (2009) tentang   guru yang dirindukan: “Guru adalah 

orang  yang  bersamudrakan  ilmu  pengetahuan.  Ia  adalah  cahaya  yang  menerangi 
kehidupan manusia, ia adalah musuh kebodohan, dan penghapus kejahiliyahan. Ia juga 

mencerdaskan akal dan mencerahkan akhlak.” 
 

Begitu  mulianya  seorang  guru  dimata  Khalifah,  guru  adalah  orang  yang  pantas 

mendapatkan  penghormatan.  Sungguh,  orang  yang  mendidik  anak-anak dengan 

kesungguhan berhak untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Terpujilah 

engkau guru seperti yang dinyanyi anak-anak kita. 
Bagaimana mungkin bisa menghasilkan output siswa yang baik jika yang mengajar 

punya kualitas kurang ? 
 

Profil pendidik guru mewakili gambaran tujuan pendidikan nasional yang akan dicapai, 
yakni menyiapkan anak yang berkembang menjadi dewasa secara utuh, cerdas, beriman, 
taqwa dan berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohaninya. Untuk mencerdaskan anak 

didiknya guru haruslah mencerdaskan dirinya dahulu. Cerdas dibidang spiritual, yang 

dapat  membimbing  anak  didiknya   menjadi  manusia  yang  beriman  dan  berakhlak 

mulia. Cerdas   menguasai, menerapkan dan mengembangkan keilmuannya. Cerdas 

dalam merawat kesehatan jasmani-rohani dan sosialnya sehingga patut ditiru. Dengan 

demikian profil guru pendidik adalah guru yang memiliki pribadi cerdas unggul. 
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Sebutan  pendidik  dan  guru  di  dalam  kehidupan  sehari-hari  sering  diartikan  sama 

maksudnya.  Secara  etimologi  pendidik  adalah  orang  yang  melakukan  bimbingan. 
Pengertian ini memberi kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan 

dalam  bidang  pendidikan.  Pendidik  memiliki  batasan  tugas  yang  lebih  luas  dalam 

pengertian awam, sedangkan guru lebih spesifik dimana tugasnya lebih jelas. Pendidik 

bisa siapa saja yang tertarik  membantu mengembangkan orang lain dan waktu dan 

tempat tidak terbatas. Dalam bahasan ini digunakan kata pendidik guru. 
 

Karakteristik pendidik guru di antaranya adalah sebagai berikut: 
·   Pendidik yang juga guru, adalah seseorang yang dituntut untuk komitmen terhadap 

profesinya,  orang  yang  selalu  berusaha  memperbaiki  dan  memperbaharui  cara 

kerjanya sesuai dengan tuntutan zaman 

·   Pendidik guru adalah orang yang memiliki ilmu, yang mampu menangkap hakikat 

sesuatu,  orang  yang  mampu  menjelaskan  hakikat  dalam  pengetahuan  yang 

diajarkannya. 
·   Pendidik guru adalah orang yang kreatif, yang mampu menyiapkan peserta didiknya 

agar mampu berkreaasi, sekaligus mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk 

tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya. 
·   Seorang guru yang berusaha menularkan penghayatan akhlak atau kepribadian 

kepada peserta didiknya. 
·   Pendidik  guru  adalah  orang  yang  berusaha  mencerdaskan  peserta  didiknya, 

melatihkan berbagai keterampilan mereka sesuai bakat, minat dan kemampuan. 
·   Pendidik guru adalah seorang yang beradab sekaligus memiliki peran dan fungsi 

untuk membangun peradaban yang berkualitas dimasa depan. 
 

Perilaku guru hendaknya dapat memberikan pengaruh baik kepada para anak didiknya, 
yang dapat mempengaruhi dan merubah kehidupan anak ke arah yang lebih baik. 
 

Pribadi unggul yang efektif 

Adalah Guru Cerdas Berakhlak Mulia 

Dan Guru untuk anak-anak yang memiliki masa depan 

Guru biasa adalah yang mampu membagi pengetahuan 

kepada anak didiknya 

Guru baik yang mampu menjelaskan 

Dan yang mampu mendemonstrasikan 

Guru luar biasa adalah yang mampu memberi inspirasi 
anak didiknya menjadi cerdas dan sukses di masa depan 
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b) Tanggung Jawab Keprofesionalan 

1) Makna tanggungjawab 

Tanggungjawab   menurut   kamus   bahasa   Indonesia   adalah,   keadaan   wajib 

menanggung  segala  sesuatu.  Sehingga  bertanggungjawab  adalah  kewajiban 

menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab 

dan  menanggung  akibatnya.  Menurut  Widagdo  (2001)  Tanggungjawab  adalah 

kesadaran akan tingkahlaku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak 

disengaja. 
 

Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. 
Jenis   tanggungjawab   tersebut   yakni;   tanggungjawab   terhadap   diri   sendiri, 
tanggungjawab terhadap keluarga, tanggungjawab masyarakat, tanggungjawab 

bangsa dan Negara, dan tanggungjawab terhadap tuhan. 
 

Tanggungjawab erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang 

dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan hak, dan dapat 

juga tidak mengacu hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggungjawab 

terhadap kewajibannya. 
 

Pembagian kewajiban bermacam-macam dan berbeda-beda. Setiap keadaan hidup 

menentukan kewajiban yang tertentu. Kedudukan, status dan peranan menentukan 

kewajiban seseorang. Kewajiban ini ada yang terbatas dan tidak terbatas. Kewajiban 

terbatas tanggungjawabnya sama untuk semua orang. Misalnya yang berkaitan 

hukum. Yang melanggar undang-undang sanksinya sama. Kewajiban tidak terbatas, 
tanggungjawabnya memiliki nilai yang lebih tinggi sebab dilakukan oleh suara hati 
nurani. Seperti guru melaksanakan tugasnya dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih 

di luar jadwal yang seharusnya. 
 

2) Tanggung jawab Guru, Kesadaran, Pengabdian dan Pengorbanan 

Seseorang diharapkan melaksanakan tanggungjawab atas kesadaran. Kesadaran 

adalah keinsyafan akan perbuatannya. Sadar artinya merasa, ingat (kepada keadaan 

sebenarnya) keadaan ingat akan dirinya, tahu dan mengerti. Jadi kesadaran adalah 

hati yang terbuka atau pikiran yang telah terbuka tentang apa yang telah dikerjakan. 
Seperti  guru  memilih  pekerjaan  sebagai  guru  atas  kesadaran  diri  yang  tinggi, 
sehingga ia akan dapat mempertanggungjwabkan tugasnya kepada diri sendiri, 
tidak suka mengeluh dan menyesali pilihannya. Diapun tahu kalau pihannya itu akan 

dipertanggunjawabkan kepada keluarga, negara, masyarakat dan Tuhannya. 
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Guru saat melaksanakan kewajibannya mengelola pembelajaran di kelas, seringkali 

harus mengeluarkan dana sendiri untuk membeli kapur tulis,atau kebutuhan belajar 

lainnya karena barang belum tersedia. Rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap 

tugas yang tidak terbatas, kadangkala kita harus berkorban materi atau nonmateri. 

Pengorbanan  artinya  memberikan  secara  ikhlas,  harta,  benda,  waktu,  tenaga, 

pikiran, bahkan nyawa, demi cinta atas sesuatu kesetiaan dan kebenaran. 
 

Pengorbanan dalam melaksanakan tanggungjawab juga memiliki makna pengabdian. 
Perbedaan pengertian antara pengorbanan dan pengabdian sering tidak begitu 

jelas. Karena adanya pengabdian tentu ada pengorbanan. Pengorbanan merupakan 

akibat pengabdian. Pengorbanan diserahkan secara ikhlas, tanpa pamrih, tanpa 

perjanjian, tanpa ada transaksi, kapan saja siap, saat diperlukan. 
 

Pengabdian merupakan perbuatan baik yang dapat berupa pikiran ataupun tenaga 

sebagai perwujudan kesetiaan dan kecintaan, rasa hormat atau suatu ikatan dan 

semuanya dilakukan dengan ikhlas. Timbulnya pengabdian itu hakikat dari rasa 

tanggung jawab. Menjadi guru merupakan pengabdian yang tulus dan ikhlas demi 
kecintaan  pada  bangsa  dan  Negara  ini,  yang  akan  dilaksanakan  dengan  sikap 

tanggungjawab yang tinggi. 
 

Cir-ciri khas orang yang mempunyai tanggung jawab pribadi yang tinggi: 
1)   Mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepadanya secara tuntas. 
2)   Selalu berusaha menghasilkan yang terbaik 

3)   Merasa bertanggung jawab atas semua yang dihasilkannya baik yang buruk atau 

yang jelek 

4)   Cenderung menyalahkan diri sendiri, kalau ada hal-hal yang kurang tepat -salah 
 

Ciri khas dari orang yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi: 
1)   Santai, tidak disiplin, kurang menghargai waktu. 
2)   Sering tidak mengerjakan suatu pekerjaan secara tuntas. 
3)   Hal-hal yang sering terjadi sering dilihat sebagai akibat dari keadaan dibanding 

dari tindak-tanduk sendiri. 
 

Berkembangnya  rasa  tanggung  jawab  pribadi  disebabkan  sebagian  kecil  oleh 

faktor bawaan dan sebagian dari faktor lingkungan pendidikan dan lingkungan 

rumah. Terbentuknya  sikap bertanggungjawab karena adanya proses latihan dan 

pembiasaan yang akhirnya menjadi alami, menyatu dalam bentuk kesadaran diri. 
 

3) Kewajiban guru profesional 
Apa yang harus dilaksanakan guru dalam tugas keprofesionalannya telah tercantum 

dengan jelas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen Pasal 20, seperti yang dikutip berikut ini. 

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: 
1)   merencanakan   pembelajaran,   melaksanakan   proses   pembelajaran   yang 

bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; 
2)   meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara 

berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni; 
3)   bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, 
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agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan 

status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; 
4) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, 

serta nilai-nilai agama dan etika; dan 

5)   memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; 
 

Tanggungjawab keprofesionalan juga dapat meliputi : 
1)   Tanggungjawab   moral,   tenaga   professional   berkewajiban   menghayati, 

mengamalkan Panca sila, mewariskan pada peserta didiknya. 
2)   Tanggungjawab   bidang   pendidikan,   bertanggungjawab   terhadap   proses 

pendidikan, mengelola, melakukan bimbingan. 
3)   Tanggungjawab kemasyarakan, ikut bertanggungjawab memajukan masyarakat 

secara umum terutama berkaitan dengan pendidikan. 
4)   Tanggungjawab keilmuan, di dalam melaksanakan tugas profesi sebagai guru 

bertanggungjawab memajukan ilmu pengetahuan dan tekonologi, terutama 

bidang keilmuannya sendiri. 
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c) Kompetensi  Guru 

Pengertian kompetensi guru  berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 

14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1, butir c. adalah sebagai berikut : 
 

Kompetensi  adalah  seperangkat  pengetahuan,  keterampilan,  dan  perilaku  yang 

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. 
 

Selanjutnya jenis kompetensi guru tersebut lebih ditegaskan pada pasal 10: 
(1)  Kompetensi  guru  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  meliputi  kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional 
yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 
28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, 
yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, 
maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan 

dan  sikap  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  perangkat  tindakan  cerdas  dan  penuh 

tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai 
profesi. Keempat jenis kompetensi guru yang dipersyaratkan beserta subkompetensi 
dan indikator esensialnya diuraikan sebagai berikut. 
 

Kompetensi   kepribadian   merupakan   kemampuan   personal   yang   mencerminkan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi 
peserta didik, dan berakhlak mulia. 
 

Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi 
dan indikator esensial sebagai berikut: 
(1)  Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Subkompetensi ini memiliki indikator 

esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma 

sosial; bangga sebagai pendidik; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai 
dengan norma. 

(2)  Memiliki kepribadian yang dewasa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: 
menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos 

kerja sebagai pendidik. 
(3)  Memiliki  kepribadian  yang  arif.  Subkompetensi  ini  memiliki  indikator  esensial: 

menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, 
dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

(4)  Memiliki kepribadian yang berwibawa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: 
memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki 
perilaku yang disegani. 
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(5)  Memiliki  akhlak  mulia  dan  dapat  menjadi  teladan.  Subkompetensi  ini  memiliki 
indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka 

menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. 
 

Para siswa tidak hanya belajar dari apa yang dikatakan guru, mereka juga belajar dari 
totalitas kepribadian gurunya. Kepribadian guru yang tidak efektif akan menghalangi 
pembelajaran yang efektif. Beberapa kepribadian buruk guru yang sering ditemukan di 
sekolah, ditulis oleh Sukadi, diantaranya; 
- sering meninggalkan kelas 

- tidak menghargai siswa 

- pilih kasih terhadap siswa 

- menyuruh siswa menulis di papan tulis 

- tidak disiplin 

- kurang memerhatikan siswa 

- materialistis 
 

Dengan ditetapkannya seperangkat   kompetensi guru, masyarakat sangat berharap 

terjadi perubahan perilaku mengajar guru di kelas. Menurut Diaz dkk (2006 keberadaan 

guru di kelas hendaknya menjadikan ia sebagai model belajar dari peserta didiknya. Guru 

sebagai model diantaranya menunjukkan; 
- Guru sebagai orang yang ahli di bidangnya. 
- Guru sebagai contoh pembentukan moral 
- Guru sebagai orang memiliki kepedulian dan melakukan tindakan 

- Guru sebagai figure pemimpin yang memiliki otoritas 

- Guru sebagai fasilitator yang selalu siap membatu siswanya 

- Guru sebagai delagator 
 

Mulyana lebih memperluas peran guru professional yang akan mampu menciptakan 

kelas  untuk  anak-anak  berprestasi  unggul,  yang  merupakan  ramuan  dari  bebagai 
kompetensi guru. 
- Guru sebagai pendidik 

- Guru sebagai pengajar 

- Guru sebagai pembimbing 

- Guru sebagai pelatih 

- Guru sebagai penasihat 

- Guru sebagai pembaharu (innovator) 

- Guru sebagai model dan teladan 

- Guru sebagai pribadi 
- Guru sebagai peneliti 
- Guru sebagai pendorong kreativitas 

- Guru sebagai pembangkit pandangan 

- Guru sebagai pekerja rutin 

- Guru sebagai pemindah kemah 

- Guru sebagai pembawa cerita 

- Guru sebagai aktor 

- Guru sebagai emancipator 

- Guru sebagai evaluator 

- Guru sebagai pengawet 
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Guru sebagai kulminator 

 

d) Pengembangan Profesional Guru 

1) Citra Diri Positif 

Makna Citra Diri 
Citra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu gambaran yang dimiliki orang 

banyak mengenai pribadi, produk maupun suatu lembaga.  Sedangkan  citra diri (self- 
image), diartikan sebagai pandangan dalam berbagai peran (sebagai anak, orangtua, 
guru, dsb). Self-image menurut kamus Random House memiliki pengertian gagasan, 
konsepsi atau gambaran mental diri, self-estem, respect yang menguntungkan citra diri. 
 

Di dalam kajian psikologi kepribadian , citra diri sebagai konsep diri  tentang individu. 
Citra diri sebagai salah satu unsure penting dalam penilaian diri sendiri.menunjukkan 

siapa diri kita sebenarnya. Bagaimana Anda melihat diri sendiri. Ini adalah gambaran diri 
yang telah dibangun dari waktu ke waktu. Apa harapan Anda? Apa yang anda pikirkan 

dan rasakan?  Apa yang anda telah lakukan sepanjang hidup anda dan apa yang Anda 

ingin lakukan. 
 

Pandangan pribadi yang kita pahami tentang diri kita sendiri merupakan citra mental atau 

potret diri. Menggambarkan karakteristik diri, termasuk cerdas, cantik, jelek, berbakat, 
egois dan baik. Ciri-ciri membentuk representative, kolektif asset dan yang bisa teramati. 
Citra diri positif memberikan keyakinan ke pada seseorang dalam pikiran dan tindakan, 
dan citra diri negative membuat seseorang ragu akan kemampuan mereka. 

 

Citra Diri Guru 

Citra Diri Guru dapat dimaksudkan sebagai gambaran tentang diri pribadi guru yang 

diberikan appresiasi oleh masyarakat. Penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap 

guru  bisa positif atau negatif tergantung kepada kepribadian maupun karakter yang 

muncul sebagai wujud profesi guru secara utuh. 
 

Citra  Diri  Positif  (positive  self-image)  dapat  membangun  dan  mempermudah  karir 

seseorang, karena dia memandang positif kepada kemampuan diri, melihat kelebihan diri, 
bukan kekurangannya. Dengan berpikir positif pada diri, membuat dirinya berharga. 
 

Pentingnya Citra Diri Positif 

“Anda   adalah   sebagaimana   yang   Anda   pikirkan   tentang   diri   Anda   sendiri” 

Bingung?  Versi  aslinya,  mungkin  malah  lebih  mudah  dipahami:  “You  are  what 

you think”.   Maksudnya  adalah  jika  kita  memiliki  citra  diri  positif,  maka  kita  akan 

mengalami  berbagai  macam  hal  positif  sesuai  dengan  apa  yang  kita  pikirkan. 
Banyak ahli percaya bahwa orang yang memiliki citra positif adalah orang yang beruntung. 
Citra diri yang positif membuat mereka menikmati banyak hal yang menguntungkan, 
diantaranya orang sering diberi kepercayaan untuk mengemban tugas tertentu dan 

sering pula mendapatkan pelayanan secara khusus. Selanjutnya dengan citra diri positif 

akan dapat membangun rasa percaya diri dan meningkatkan rasa juang. 
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Membangun Percaya Diri. Citra diri yang positif secara alamiah akan membangun rasa 

percaya diri, yang merupakan salah satu kunci sukses. Guru yang mempunyai citra diri 
positif tidak akan berlama-lama menangisi nasibnya yang sepertinya terlihat buruk. 
Citra dirinya yang positif mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang masih dapat 

ia lakukan. Ia akan fokus pada hal-hal yang masih bisa dilakukan, bukannya pada hal- 
hal yang sudah tidak bisa ia lakukan lagi. Dari sinilah, terdongkrak rasa percaya diri 
orang tersebut. 

 

Meningkatkan Daya Juang. Dampak langsung dari citra diri positif adalah semangat 

juang yang tinggi. Guru  yang memiliki citra diri positif, percaya bahwa dirinya jauh 

lebih berharga daripada masalah, ataupun penyakit yang sedang dihadapinya. Ia 

juga bisa melihat bahwa hidupnya jauh lebih indah dari segala krisis dan kegagalan 

jangka pendek yang harus dilewatinya. Segala upaya dijalaninya dengan tekun untuk 

mengalahkan masalah yang sedang terjadi dan meraih kembali kesuksesan yang 

sempat. Inilah daya juang yang lebih tinggi yang muncul dari guru dengan citra diri 
positif. 

 

Manfaat Citra Diri Positif 

Seseorang yang memiliki citra diri yang positif akan mendapatkan berbagai manfaat, 
baik  yang  berdampak  positif  bagi  dirinya  sendiri  maupun  untuk  orang-orang  di 
sekitarnya. Manfaat-manfaat yang terasakan oleh si empunya citra diri positif dan 

lingkungannya tersebut adalah: 

 

Guru akan membawa Perubahan Positif 

Guru  yang  memiliki  citra  diri  positif  senantiasa  mempunyai  inisiatif  untuk 

menggulirkan  perubahan  positif  bagi  lingkungan  tempat  ia  berkarya.  Mereka 

tidak akan menunggu agar kehidupan menjadi lebih baik, sebaliknya, mereka akan 

melakukan perubahan untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Perubahan 

positif tidak hanya terasakan oleh dirinya, namun juga oleh lingkungannya. 
 

Mengubah Krisis Menjadi Keberuntungan 

Selain membawa perubahan positif, guru yang memiliki citra positif juga mampu 

mengubah krisis menjadi kesempatan untuk meraih keberuntungan. Citra diri 
yang positif mendorong guru untuk menjadi pemenang dalam segala hal. Menurut 

orang-orang  yang  bercitra  diri  positif,  kekalahan,  kegagalan,  kesulitan  dan 

hambatan sifatnya hanya sementara. Fokus perhatian mereka tidak melulu tertuju 

kepada kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, melainkan fokus mereka 

diarahkan pada jalan keluar. Seringkali kita memandang pada pintu yang tertutup 

terlalu lama, sehingga kita tidak melihat bahwa ada pintu-pintu kesempatan lain 

yang terbuka untuk kita. 
 

Kita  seringkali  memandang  dan  menyesali  kegagalan,  krisis  dan  masalah  yang 

menimpa terlalu lama, sehingga kita kehilangan harapan dan semangat untuk melihat 

kesempatan lain yang sudah terbuka bagi kita. 
 
Sebagai contoh,  John Forbes Nash, pemenang nobel di bidang ilmu pengetahuan 
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ekonomi  dan  matematika, justru  merasa  tertantang  ketika  mengalami  soal 
matematika atau permasalahan ekonomi yang sulit. Kesulitan-kesulitan ini menurut 

Forbes, merupakan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya memecahkan 

masalah   tersebut.   Kesulitan   dan   masalah   dalam   matematika   dan   ekonomi, 
mendorongnya untuk mencari cara-cara baru yang lebih efektif dan kreatif sebagai 
solusi bagi permasalahan tersebut. 
 

Bagaimana caranya? 

Setelah kita menyadari pentingnya memiliki citra diri positif, dan manfaat memiliki 
citra diri positif, tentunya kita juga ingin tahu bagaimana membangun citra diri yang 

positif. Berikut ini hal-hal yang harus dilakukan untuk membentuk citra diri yang 

positif: 
 
  Persiapan 

Salah satu cara membangun citra diri positif adalah melalui persiapan. Dengan 

persiapan yang cukup, kita menjadi lebih yakin akan kemampuan kita meraih 

sukses. Keyakinan ini merupakan modal dasar meraih keberuntungan. Dengan 

melakukan persiapan, kita sudah berhasil memenangkan separuh dari pertarungan. 
Persiapan menuntun kita untuk mengantisipasi masalah, mencari alternatif solusi, 
dan menyusun strategi sukses. Persiapan dapat diwujudkan dengan mencari ilmu 

pengetahuan yang mendukung kita dalam menyelesaikan suatu masalah. 
 

Berpikir Unggul 
Untuk  membangun  citra  diri  yang  positif,  kita  harus  berpikir  unggul.  Cara 

berpikir  unggul  seperti  ini  akan  mendorong  kita  untuk  senantiasa  berusaha 

menghasilkan karya terbaik. Mereka tidak akan berhenti sebelum mereka dapat 

mempersembahkan sebuah mahakarya. Semua ini dapat diraih guru jika selalu 

berpikir  unggul.  Setiap  kali  akan  berciptakarya  ,  yang  dipikirkan  guru  adalah 

kemenangan atas keberhasilan belajar anak didiknya. Selalu berpikir kreatif dan 

inovatif. 
 

Belajar Berkelanjutan 

Selain melalui persiapan yang tepat serta berpikir unggul, citra diri positif juga 

bisa dibangun melalui komitmen pada pembelajaran berkelanjutan. Hasil belajar 

akan  membawa  perubahan  positif  dengan  menambah  nilai  bagi  orang  yang 

berhasil  mendapatkan  pengetahuan  ataupun  keterampilan  baru,  yang  bisa 

dijadikannya modal untuk maju meraih sukses. Tanpa semangat untuk senantiasa 

mengembangkan diri, guru yang sudah memiliki citra positif bisa saja lalu kehilangan 

citranya tersebut karena tidak dianggap ”unggul” lagi atau tidak dianggap mampu 

menambah nilai bagi masyarakat sekitar melalui karya-karya yangdihasilkannya. 
 

Seringkali guru yang sudah lama mengajar maupun yang  berada di tingkat atas 

merasa tak perlu lagi untuk belajar. Ia memandang remeh untuk belajar lagi, ia 

pikir, “Toh, aku sudah sukses.” Tambahan, orang seperti ini lebih enggan lagi untuk 

belajar pada orang yang lebih rendah dari dirinya. Hasilnya, ketika ia dirundung 

masalah, keberhasilannya pun melorot. Guru  yang lebih muda yang terus belajar 

akan menggantikannya dan menangani masalah dengan lebih baik. 
 

Hal yang paling penting juga dalam membahas tentang citra diri ini adalah konsep 
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diri, atau harga diri. Menurut Bandura, jika selama ini kita merasa hidup telah sesuai 
dengan standar-standar yang kita tentukan dan telah memperoleh imbalan atau 

penghargaan, itu berarti kita telah memiliki konsep diri (harga diri). 
 

Guru yang memiliki kemampuan membangun citra diri positif  akan sukses dan 

mudah membangun karier. Ia selalu melihat kelebihan diri, bukan kekurangan. Guru 

mampu membuat dirinya berharga dimata orang lain. Contohnya antara lain citra 

kejujuran, kesabaran, ketegasan, kedisiplinan dan wibawa merupakan citra positif 

yang disukai siapapun. Di dalam membangun citra diri ini dibutuhkan kemauan dan 

keseriusan dan memang tidak mudah, sering tidak akan terlihat langsung hasilnya. 
Karena citra diri merupakan  produk pembelajaran dari orangtua, pengasuh yang 

memberikan kontribusi terbesar pada citra diri kita. Pengalaman lain dari guru, 
teman dan keluarga, yang menjadi pantulan cermin dari orang yang berpengaruh 

pada perkembangan kepribadian secara utuh. 
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2)  Etika 

Seringkali di dalam kehidupan  sehari-hari kita mendengarkan maupun menggunakan 

kata etika, etis, etiket, moral, maupun akhlak. 
 

Coba kita perhatikan kalimat-kalimat berikut ini! 
“ Guru PPL itu tidak punya etika, masuk ruangan tidak mengucapkan salam “ 

“ Rupanya, moral guru itu rendah. Masak,   anak didiknya ditendang dan dimaki-maki 
karena tidak ikut upacara “ 

“ Tidak etislah kalau kita yang menyampaikan perihal kekurangan bapak pengawas” 

“ Mahasiswa supaya memakai pakaian yang pantas di hari wisuda, jangan kita dikira 

tidak tahu etiket” 
 

Pada kalimat-kalimat di atas kita bisa melihat cara berperilaku dari manusia yang 

dianggap tidak baik dan benar.  Mengapa kita sebagai guru perlu memahami tatacara 

hidup ini? Perlu beretika, bermoral dan berakhlak baik ? 
 

Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling 

sempurna. Manusia diberi akal budi, perasaan dan kehendak. Dengan akal manusia 

bisa berpikir, dengan rasa manusia bisa mengatur keharmonisan hidup ini, dengan 

kehendak manusia bisa banyak berbuat amal kebaikan dan membuat karya. Karunia 

Allah jua, manusia mampu berbahasa, bisa mendidik dan dididik, berkehendak untuk 

menjadikan hidup ini lebih bermakna. Dengan kelebihan ini, manusia tentunya dapat 

berperilaku baik (kepribadian) setiap saat. 
 

Untuk  memelihara  keseimbangan  kehidupan  pribadi  maupun  kehidupan  bersama 

(sosial),  manusia  perlu  mengetahui  aturan-aturan,  nilai-nilai,  norma-norma  umum, 
maupun aturan ajaran agamanya. Manusia yang selalu berpikir kritis akan mampu 

menimbang perilaku, mana yang berdampak baik dan berdampak buruk. Kesadaran 

diri, harus berperilaku bagaimana ini, yang dikenal dengan ilmu etika. 
 

Berikut ini, akan dibahas tentang etika, moral dan akhlak secara  singkat. Dimulai dari 
pengertian tentang etika, macam dan hubungan etika dengan moral, etiket dan akhlak, 
sehingga membawa kita pada suatu pengertian “guru sebagai makhluk yang beretika 

dan berakhlak mulia”. 
 

  Etika dan Etiket 

Etika yang dalam bahasa Inggris di sebut ethics. Secara etimologi, etika berasal dari 
kata Yunani ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Secara terminologi etika 

adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia 

dalam hubungannya dengan baik buruk. Dalam batasan filsafat, Immanuel Kant yang 

dikutip dari Anshari (1982), menyatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang 

mencari jawaban dari empat persoalan pokok, salah satunya dijawab oleh  etika. 
Persoalan tersebut berkaitan dengan, “Apakah yang boleh dikerjakan manusia ?” 
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Suseno   dalam membahas etika dasar (1997), menyatakan bahwa etika adalah 

ilmu yang mencari orientasi. Salah satu kebutuhan fundamental manusia adalah 

orientasi. Etika sebagai sarana orientasi bagi manusia dalam menjawab pertanyaan: 
bagaimana saya harus hidup dan bertindak? Begitu banyak yang dapat memberitahu 

kita apa yang seharusnya kita lakukan; orangtua, guru, adat istiadat dan tradisi, 
teman. Tetapi apakah benar apa yang mereka katakan? Dan bagaimana kalau mereka 

masing-masing memberi nasihat yang berbeda? Lalu siapa yang harus diikuti? Dalam 

situasi seperti ini etika akan membantu kita untuk mencari orientasi. Tujuannya agar 

kita tidak hidup dengan cara ikut-ikutan. 
 

Etika sebagai   ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya 

manusia hidup dalam masyarakat, yang dapat memahami apa yang baik dan yang 

buruk. Arti  susila dalam etika dimaksudkan kelakuan atau perbuatan seseorang 

bernilai baik, sopan menurut norma-norma yang dianggap baik. 
 

Etiket adalah tata cara dalam masyarakat,   sopan dalam memelihara hubungan 

baik antara sesama manusia. Arti  etiket disini sama dengan adat kebiasaan, yaitu 

sesuatu yang dikenal, diketahui dan diulang-ulangi serta menjadi kebiasaan dalam 

masyarakat,  berupa  kata-kata  atau  macam-macam  bentuk  perbuatan  manusia 

dalam berinteraktif dengan manusia lainnya. Agar seseorang dapat diterima oleh 

kelompok masyarakat tertentu maka ia harus memahami etiket pergaulan berlaku 

pada masyarakat itu. 
 

Dalam  kehidupan  sehari-hari  kita  sering  ditutut  untuk  membawakan  diri  kita 

berperilaku sesuai dengan etiket tertentu. Seperti etiket berbusana, etiket di meja 

makan, etiket dalam berbicara, mengikuti upacara resmi, saat menghadapi atasan, 
dalam perjamuan resmi, dan sebagainya. Dengan demikian, secara sederhana kita 

dapat mengatakan bahwa etiket merupakan aturan sopan santun dalam pergaulan 

hidup bermasyarakat. 
 

Etika sebagai bagian (cabang) filsafat menurut beberapa ahli dinyatakan sebagai 
berikut: 
 The Liang Gie; etika adalah filsafat tentang pertimbangan moral 
 Harry Hamersma; etika dan estetika merupakan filsafat tentang tindakan 

 Aristoteles, memasukkan etika ke dalam cabang filsafat praktis; ilmu etika yang 

mengatur kesusilaan dan kebahagian dalam hidup perseorangan. 
 

Menurut Suseno, ada empat alasan mengapa manusia perlu beretika: 
Pertama,   kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik. Perlu kesatuan 

tatanan normatif. 
 

Kedua, kita hidup dalam masa transformasi masyarakat yang sangat cepat. Dalam 

transformasi ekonomi, sosial, intelektual, dan budaya itu nilai budaya tradisional 
tertantang. Perubahan-perubahan budaya terjadi begitu cepat akibat modernisasi. 
Dalam situasi seperti ini, etika membantu kita agar jangan kehilangan orientasi, dapat 

membedakan antara yang hakiki dan apa yang boleh berubah dan dengan demikian 

tetap sanggup untuk mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 

Ketiga, dengan etika kita dapat menghadapi ideologi-ideologi baru dengan kritis dan 
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objektif untuk membentuk penilaian sendiri, agar kita tidak mudah terpancing. Etika 

juga membantu agar kita jangan naif atau ekstrem, tidak cepat bereaksi, terhadap 

suatu pandangan baru, menolak nilai-nilai hanya karena baru dan belum biasa. 
 

Keempat, etika juga perlu oleh agama untuk memantabkan pemeluknya dalam 

keyakinan dan keimanan. 
 

Dengan memperhatikan manfaat etika, diharapkan peran Guru di manapun, dalam 

situasi apapun  keberadaannya tetaplah sebagai pembimbing, pembina perilaku, 
dan sekaligus model berperilaku manusia beretika. Karena ini bagian dari tanggung 

jawab sebagai pendidik. 
 

 Moral dan Etika 

Moral berasal dari kata latin mos jamaknya moses yang berarti adat atau cara hidup. 
Berarti etika sama dengan moral?  Magnis Suseno (1987) membedakannya. Ajaran 

moral dinyatakan Suseno sebagai wejangan, khotbah, peraturan lisan atau tulisan 

tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia 

yang baik.  Sedangkan etika bukanlah ajaran, tetapi pemikiran kritis dan mendasar 

tentang ajaran dan pandangan moral. Etika adalah ilmu, yang membuat kita mengerti 
tentang ajaran tertentu, dan bagaimana kita mengambil sikap yang bertanggung 

jawab berhadapan dengan ajaran moral. 
 

Kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Bukan 

berdasarkan perannya, seperti guru, olahragawan, dai, pendeta, dokter, dan lainnya. 
Norma-norma moral adalah tolok ukur segi baik-buruknya sebagai manusia dan 

bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. 
 

Etika dan Akhlak 

Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluq atau al-khulq, yang secara 

etimologis berarti: a) tabiat, budi pekerti; b) kebiasaan atau adat; c) keperwiraan, 
kesatriaan, kejantanan; d) agama. Akhlak dalam konsep agama Islam adalah sebagai 
bukti amaliah dari keimanan dan ketaqwaan seseorang. 
 

Sebagai kita kita pahami etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan 

daya fikirnya untuk memecahkan masalah hidup kalau ia mau baik. Etika secara 

umum dikenal sebagai  kesepakatan manusia secara bersama-sama terhadap suatu 

norma yang jadi pedoman berperilaku. Bagi pemeluk agama Islam cara berperilaku 

manusia tidak boleh terlepas dari ajaran agamanya. Manusia berbuat bukan hanya 

untuk kebahagiaan di dunia saja, melainkan juga untuk kebahagiaan di akherat. 
Etika beragama di dalam agama Islam disebut dengan akhlak. Perilaku umat Islam 

haruslah berpedoman pada ajaran Alquran sebagai kitab suci dan cara pelaksanaan 

dalam kehidupan sehari-hari mencontoh akhlak guru besar nabi Muhammad SAW. 
 

Akhlak dalam agama Islam memiliki makna yang lebih mendalam dalam hidup 

manusia, yaitu cara manusia berperilaku yang merupakan pantulan dari tingkat 

keimanan hidup beragama. Berdasarkan kajian QS an-Nahl 16: 126 dan QS asy-Syuura 

42:/40, KH Achmad Satori Ismail menjelaskan ada empat tingkatan akhlak dalam 

Islam. Pertama, akhlak sayyiah (tercela). Yaitu, semua yang dilarang Islam berupa 

keburukan  atau  kejahatan  yang  merugikan  manusia  dan  kehormatannya,atau 
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yang merusak makhluk secara umum. Misalnya. Bergunjing, mengadu domba, dan 

menipu. Kedua, akhlah hasanah (baik), adalah akhlak di mana kebaikan dibalas 

dengan kebaikan dan kejahatan dibalas dengan kejahatan yang serupa. Ketiga, 
akhlak karimah (mulia), yaitu berperilaku sebagaimana yang diperintahkan Islam. 
orang yang selalu mampu memaafkan orang lain, walaupun orang tersebut mampu 

membalas hal yang tidak baik tersebut yang menimpa dirinya. Keempat, akhlak 

adzimah  (agung).  Kalau  pada  akhlak  karimah  ketika  mendapatkan  keburukan 

dari orang lain, cuma sampai memaafkan tersebut. Tapi, akhlak agung meningkat 

lebih tinggi, yaitu dengan berbuat baik kepada orang yang menzoliminya. Bahkan 

mendoakan orang tersebut untuk hal yang baik. 
 

Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek 

dari ajaran agama ini selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak 

yang mulia, yang disebut al-akhlaq al-karimah. Hal ini tercantum antara lain dalam 

sabda Rasulullah SAW: 
 

“Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (HR. Ahmad, 
Baihaqi dan Malik). 
“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya” 

(HR. Tirmizi). 
“Orang yang paling baik keislamannya ialah orang yang paling baik akhlaknya” (HR. 
Ahmad). 
“Takwa  kepada  Allah  dan  akhlak  yang  baik  adalah  sesuatu  yang  paling  banyak 

membawa manusia ke dalam surga” (HR. Tirmizi). 
“Tidak ada sesuatu yang lebih berat dari timbangan orang mukmin pada hari kiamat 

daripada akhlak yang paling baik” (HR. Tirmizi). 
 

Akhlak  Nabi  Muhammad  SAW  disebut  juga  akhlak  Islam.  Karena  akhlak  ini 
bersumber dari Al-Qur’an,  dan Al-Qur’an datangnya dari Allah SWT, maka akhlak 

Islam mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan akhlak ciptaan 

manusia ( etika, moral, adat, dll ) . Ciri-ciri tersebut antara lain: 
 Kebaikannya bersifat mutlak, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak 

Islam  merupakan  kebaikan  yang  murni,  baik  untuk  individu  maupun  untuk 

masyarakat, di dalam lingkungan, keadaan, waktu, dan tempat apapun. 
 Kebaikannya bersifat menyeluruh, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya 

merupakan kebaikan untuk seluruh umat manusia di segala zamn dan di semua 

tempat. 
 Tetap, langgeng, dan mantap, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya 

bersifat tetap, tidak berubah oleh perubahan waktu dan tempat atau perubahan 

kehidupan masyarakat. 
 Kewajiban yang harus dipatuhi, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak 

Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan sehingga ada sanksi hukum 

tertentu bagi orang-orang yang tidak melaksanakannya. 
 Pengawasan yang menyeluruh. Karena akhlak Islam bersumber dari Tuhan, maka 

pengaruhnya lebih kuat dari akhlak ciptaan manusia, sehingga seseorang tidak 

berani melanggarnya kecuali setelah ragu-ragu dan kemudian akan menyesali 
perbuatannya untuk selanjutnya bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak 

melakukan perbuatan yang salah lagi. Ini trejadi karena agama merupakan 
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pengawas yang kuat. Pengawas lainnya adalah hati nurani yang hidup yang 

didasarkan pada agama dan akal sehat yang dibimbing oleh agama serta diberi 
petunjuk. 
 

Sebagai guru yang beragama Islam tentu pedoman berperilakunya, akan meniru 

akhlaq  guru  besar  Muhammad  SAW.  Yang  selalu  mengisi  kehidupannya  dengan 

kebaikan-kebaikan yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akherat 
 

Kode Etik Guru 

Kode etik merupakan bagian dari perilaku dan pengetahuan yang sangat penting yang 

harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang guru. Kode etik suatu profesi merupakan 

norma-norma yang harus diperhatikan oleh setiap anggota profesi khususnya profesi 
guru di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam kehidupan di masyarakat. 
Seorang guru akan mengetahui tentang aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan dalam melaksanakan profesinya sebagai seorang guru. 
 

Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota 

profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. 
Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang 

bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan- 
ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, 
melainkan juga menyangkut tingkah lakau anggota profesi pada umumnya  dalam 

pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. 
 

Tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota 

dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode 

etik adalah untuk: 
 menjunjung tinggi martabat profesi 
 menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya 

 meningkatkan pengabdian para anggota profesi 
 meningkatkan mutu profesi 
 meningkatkan mutu organisasi profesi 

 

Kode Etik Guru Indonesia 

Kode etik guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma- 
norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematis dalam suatu sistem 

yang  utuh  dan  bulat.  Fungsi  kode  etik  guru  Indonesia  adalah  sebagai  landasan 

moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas 

pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam 

kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian maka Kode Etik Guru Indonesia 

merupakan  alat  yang  amat  penting  untuk  pembentukan  sikap  profesional  para 

anggota profesi keguruan. Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya 

dengan berpedoman pada dasar-dasar antara lain guru: 
  berbakti membimbing peserta didik untk membentuk manusia Indonesia yang 

seutuhnya berjiwa Pancasila. 
 memiliki dan melaksanakan kejuruan profesional. 

  berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan 

bimbingan dan pembinaan. 
  menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses 
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belajar-mengajar. 
 memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya 

untuk  membina  peran  serta  dan  rasa  tanggung  jawab  bersama  terhadap 

pendidikan. 
 secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan 

martabat prosesinya. 
memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan 

sosial. 
 secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai 
saran perjuangan dan pengabdian. 
 melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. 

 

Sembilan kode etik guru ini kalau kita simak satu per satu sudah mengandung nilai 
bagaimana menjadi guru yang profesional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLPG Sertifikasi Guru 2012 Rayon 9 Universitas Negeri Jakarta 33



 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial - SMP 
 
 

               3) Etos Kerja 

Etos kerja menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai semangat kerja 

yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Kalau dikaitkan 

dengan profesi guru, etos kerja guru adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas guru 

dalam menjalankan profesinya. 
 

Orang  yang  bekerja  dilingkungan  pendidikan,  pendidik  dan  tenaga  kependidikan, 
seharusnya  tidak  hanya  melihat  pekerjaannya  sebagai  tempat  mencari  nafkah.  Ia 

harus melihatnya sebagai tugas yang mengemban esensi pendidikan. Menurut Isjoni 
dan Suarman (2003) pendidikan itu bukan hanya untuk hari ini dan esok, melainkan 

membangun kehidupan jauh kedepan. Esensi pendidikan dalam hal ini bagaimana 

mencerdaskan SDM, masyarakat dan bangsa, sehingga mampu beradaptasi sekaligus 

melakukan pembaharuan dalam kehidupannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi perlu 

dikuasai. Yang mampu mengusainya adalah orang yang cerdas IQ, EQ, AQ, CQ dan SQ. 
 

Sumber daya manusia yang berkualitas hanya akan didapat dari guru yang memiliki 
berbagai kecerdasan tersebut. Guru yang berkualitas akan terbentuk jika memiliki etos 

kerja yang tinggi. Menurut Jansen Sinamo ada delapan etos kerja unggulan yang perlu 

dipahami, yang dapat dikembangkan oleh  guru dalam  bertugas. Etos kerja tersebut 

sebagai berikut: 
Kerja itu suci, kerja adalah panggilan ku, aku sanggup bekerja benar. 

Kerja itu sehat, kerja adalah aktualisasiku, aku sanggup bekerja keras. 
Kerja itu rahmat, kerja adalah terima kasihku, aku sanggup bekerja tulus. 

  Kerja itu amanah, kerja itu tanggungjawabku, aku sanggup bekerja tuntas. 
Kerja itu seni/permainan, kerja adalah kesukaanku, aku sanggup kerja kreatif. 
Kerja itu ibadah, kerja adalah pengabdiaanku, aku sanggup bekerja serius. 
Kerja itu mulia, kerja adalah pelayananku, aku sanggup bekerja sempurna. 
Kerja itu kehormatan, kerja adalah kewajibanku, aku sanggup bekerja unggul. 

Inilah wujud kecerdasan IQ, EQ, AQ, CQ dan SQ bagi seorang pendidik guru. Hasil 
pekerjaaannya mendidik jauh ke depan. Jadi,   tugas dan tanggungjawabnya bukan 

hanya pada saat itu dilakukan, akan tetapi menyiapkan pemimpin masa depan. 

Biasanya  tenaga  profesional  jarang  mempermasalahkan  agar  gajinya  dinaikkan, 
melainkan  kinerjanya  sendirilah  yang  mengharuskan  orang  lain  membayar  mahal. 
Menurut Isjoni dan Suarman orang-orang   profesional tidak menuntut gaji besar, 
namun mereka membuat gaji besar dari karyanya. 
 

Etos Kerja Dalam Pandangan Agama Islam 

Kerja seperti apapun dalam kehidupan di muka bumi harus dilihat dan dijalankan dalam 

suatu keseimbangan yang bernuansa ibadah. Islam menekankan pentingnya masyarakat 

muslim  secara  umum  menghabis  sepertiga  hari  mereka  untuk  bekerja,  sepertiga 

lainnya untuk tidur dan istirahat, dan sepertiga lainnya untuk shalat, bersenang-senang, 

aktivitas keluarga serta masyarakat.
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Ujian muslim setelah berkomitmen terhadap etos kerja, kemudian perlu dipikirkan 

mengenai bagaimana rejeki didapat dan dimanfaatkan. Dalam surat Albaqarah 212, 
Allah mengatakan akan memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya. 
Dari ayat tersebut yang perlu disadari adalah kendati Allah memberikan rezeki lewat 

berbagai cara dan dalam jumlah yang tak terbatas, tetapi itu tak berarti rezeki datang 

dengan sendirinya, etos kerja harus ditumbuhkan. 
 

Layak diperhatikan bagaimana pendapatan atau hasil orang per orang yang berupa 

rezeki bisa diperoleh. Tentu akhirnya kembali kepada beberapa besar usaha kita untuk 

memperoleh rezeki itu. Allah SWT juga banyak berfirman agar rezeki itu dimanfaatkan 

dengan baik. Ini berarti terlihat mata rantai suatu aliran pendapatan dari satu orang 

keorang lainnya, sehingga akhirnya bagaikan bola salju dan jadilah suatu pertumbuhan 

bagi orang tersebut baik secara moral maupun material. 
 

Sebagai guru muslim, kita layak merenungkan bahwa segala rezeki yang Allah berikan 

kepada kita, harus dimanfaatkan secara baik. Di samping itu manusia yang beradab 

pasti ingin bekerja keras dan cerdas, berusaha mencari rezeki dengan dilandasi oleh 

etos Islam. 
 

Allah telah meletakkan di dalam prinsip-prinsip penciptaannya, bahwa bekerja dan 

berusaha merupakan daya rahasia kemajuan dan pergerakkan. Alam telah mengajarkan 

kepada manusia bahwa segala yang ada di alam ini senantiasa bergerak, berkembang, 
dan bekerja untuk membangun sistemnya. 
 

Ajaran Islam amat menekankan etos kerja tanpa melupakan aspek spritual. Dengan 

keduanya, Islam mendorong manusia untuk membangun peradaban yang mempunyai 
nilai spritual. Menyalakan etos kerja di tengah krisis bangsa adalah langkah konkrit 

untuk perbaikan negeri ini. Kehormatan dan kemuliaan datang dari kerja dan usaha 

untuk ibadah. 
 

Etos  Kerja  Cerdas  berlandasan  Spritual  dapat  dikembangkan  lagi  oleh  guru  dan 

implementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, yakni Etos kerja sebagai mental 
rohani. Bagaimana kita memandang tugas kita guru dari segi mental rohani, agar 

didapatkan kepuasan kerja, pahamilah hal berikut ini: 
·     Kerja adalah  rahmat, kerja  panggilan, kerja aktualisasi, kerja ibadah, kerja adalah 

seni, kerja merupakan kehormatan, kerja pelayanan. 
·     Rahmat; jiwa besar, pikiran luas , hati baik, rejeki akbar, sumber berkah, suka cita, 

ikhlas, bersyukur. 
·     Amanah; adil, benar, jujur, aman terpecaya, bertanggungjawab, pembangun,dan 

pengembang. 
·     Panggilan; responsif, ekspresif, unik, khas, berintegrasi, tuntas, tumbuh menjadi 

bigger-higher, dan better. 
·     Ibadah; penuh cinta, sayang, setia, komitmen, berbakti, mengabdi, berserah. 
·     Seni ; indah, estetik,artistik, imajinatif, kreatif,, inovatif, 
·     Kehormatan ; harkat,martabat, mulia, hebat, berkualitas, unggul, excellent. 

  ·     Pelayan;   fokus   pada   pelangganan,   sempurna,   paripurna,   ramah,   simpatik,  

           memuaskan. 
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Etos juga dikenali sebagai kebiasaan, berbasis pada state of mind yang berhubungan 

kegiatan produktif. Etos kerja sebagai seperangkat perlikaku kerja, yang berakar pada 

kesadaran yang kuat, keyakinan yangjelas danmantab, serta komitmen yang teguh 

pada prinsip,paradigma, dan wawasan kerja yang khas dan spesifik 
 

Delapan kebiasaan (habitus) dalam bekerja cerdas 

·   Bekerja ikhlas penuh rasa syukur 

·   Bekerja penuh integitas 

·   Bekerja keras penuh semangat 

·   Bekerja serius penuh kecintaan 

·   Bekerja cerdas penuh kreativitas 

·   Bekerja tekun penuh keunggulan 

·   Bekerja pari purna penuh kesabaran. 
 

Bagaimana anda sebagai guru melaksanakan tugas profesinya selama ini, coba nilai 
sendiri, lakukan penilaian diri dengan jujur agar ke depan anda pantas menyadang 

gelar guru yang profesinal. 
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4) Komitmen 

Makna Komitmen 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

dosen, Pasal 7 menyatakan salah satu prinsip profesionalitas  butir c. Guru memiliki 
komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak 

mulia. 
 

Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, Pasal 40 Ayat (2)butir b. menyatakan pendidik 

dan  tenaga  kependidikan  berkewajiban  mempunyai  komitmen  secara  profesional 
untuk meningkatkan mutu pendidikan   dan butir c. memberi teladan dan menjaga 

nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan 

kepadanya. 
 

Komitmen adalah janji. Komitmen adalah janji pada diri  kita sendiri atau pada orang 

lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, 
sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri 
seseorang. 
 

Pilihan jadi guru hendaklah diperkuat dengan komitmen. Komitmen akan mendororong 

rasa  percaya  diri,  dan  semangat  kerja,  menjalankan  tugas  sebagai  guru  menuju 

perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas phisik 

dan psikologi dari hasil kerja. Sehingga segala sesuatunya menjadi menyenangkanbagi 
seluruh warga sekolah 
 

Komitmen mudah diucapkan. Namun lebih sukar untuk dilaksanakan.   Mengiyakan 

sesuatu dan akan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab adalah salah satu 

sikap komitmen. Komitmen sering dikaitkan dengan tujuan, baik yang bertujuan positif 

maupun yang yang bertujuan negative. 
 

Sudah saatnya kita selalu berkomitmen, karena dengan komitmen sesorang mempunyai 
keteguhan jiwa. Stabilitas social tinggi, toleransi,, mampu bertahan pada masa sulit, 
dan tidak mudah terprovokasi. 
 

Komitmen  yang  tinggi  untuk  mengembangkan  pendidikan.  Memenuhi  Komitmen 

(menepati janji sesuai dengan hati nurani) merupakan sikap dasar guru profesional. 
Menurut  Pugach  (2008)  ada  lima  komitmen  yang  harus  dilaksanakan  secara 

berkelanjutan oleh guru, berkaitan dengan gelar profesional yang disandangnya. 
Selalu belajar mengembangkan pengetahuan dari berbagai sumber 

 Mengembangkan kurikulum dengan rasa tanggungjawab 

 Selalu memperhatikan keragaman latar belakang keluarga peserta didik 

 Memenuhi kebutuhan individual dalam belajar di kelas maupun di area sekolah 

Aktif berkontribusi dalam tugas profesinya 
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Seorang   guru   tidak   boleh   berhenti   belajar   setelah   menyelesaikan   program 

pendidikannya. Mereka harus terus belajar melalui apa yang dipraktekkannya di kelas, 
belajar melalui teman-teman seprofesi. Hal ini akan terjadi kalau guru memiliki komitmen 

untuk membuka diri jadi yang terbaik, mempunyai semangat dalam meningkatkan diri, 
mengembangkan kariernya di dunia pendidikan. 
 

Kurikulum  bukanlah  dokumen statis,  dimana  guru  hanya  mengikuti  tanpa  perlu 

pertimbangan dan sikap bijaksana. Guru diberi wewenang oleh pemerintah untuk 

mengembangkannya pada tingkat satuan pendidikan, tingkat kelas, sesuai kebutuhan 

dan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, dituntut tanggung jawab guru dalam 

penggunaan kurikulum pendidikan. 
 

Guru secara terus menerus, tahun berganti tahun, bergantian angkatan,   menerima 

anggota kelas yang berbeda-beda. Siswa yang datang dari beragam latar belakangnya. 
Untuk pembelajaran yang menyenangkan guru diharapkan selalu kreatif mengelola 

kelasnya. Dimana, siswa dapat merasa diterima keberadaannya, merasa aman dan 

nyaman, berada di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. 
 

Kegiatan belajar di kelas maupun lingkungan sekolah hendaklah diorganisir secara 

tepat guna. Pengelompokan kegiatan, pengelompokkan siswa perlu pertimbangan 

berbagai kebutuhan individu siswa. 
 

Mengajar bukanlah sekedar bekerja yang memperhatikan jam masuk dan jam keluar 

selesai pembelajaran. Bekerja bagaikan robot sesuai dengan apa yang diperintahkan. 
Guru   sendiri   harus   mampu   mengelola   dirinya,   mengembangkan   profesinya, 
membutuhkan  kesempatan  untuk  bergabung  dengan  teman  satu  profesi,  ikut 

bertanggung jawab atas profesinya. 
 

Komitmen guru adalah akhlak guru 

Menepati janji adalah salah satu pokok ajaran akhlak yang harus dilaksanakan sebagai 
aktualisasi  dari  keimanan. Sewaktu  diangkat  menjadi  guru  pegawai  negeri ada 

komitmen yang diucapkan (diambil  sumpah) atas nama Tuhan  dan  ditandatangani 
sebagai bukti tertulis kita berjanji. Apa yang terjadi setelah kita guru memulai dunia 

kerja, janji tinggal janji. Komitmen sering terlupakan. Janji akan lebih mengutamakan 

tugas Negara daripada kepentingan pribadi, sering terbalik dalam pelaksanaannya. 
Beratnya kesalahan kita, kita berjanji dengan Allah. 
 

Guru diharapkan akan menjadi seseorang yang menepati janji, memegang ucapannya 

dan dapat dipercaya dan diandalkan. Guru akan tampil dalam sikap, perkataan dan 

perbuatan  menepati  janji  betapapun  kecilnya  dan  dapat  diandalkan,  terpercaya, 
beriman dan bertakwa. 
 

Komitmen dan Ketulusan-keikhlasan 

Ketulusan dan keikhlasan dalam bekerja akan memudahkan terlaksananya komitmen 

sebagai seorang guru.  Membicarakan tentang ikhlas, terkait dengan ketulusan niat. “ 

Ikhlas itu adalah rahasia dari semua  rahasia  dan aku menempatkannya di hati hamba 

yang menjadi kekasih- Ku.” Demikian firman Allah SWT sebagaimana disabdakan nabi 
Muhammad SAW. Niat baik kita untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya merupakan 

tujuan hasil kerja yang berkualitas. Selalu ikhlas dalam bertindak dan niat karena Allah, 
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diikuti dengan doa, akan membuahkan kebahagiaan bagi pribadi guru dan kesuksesan 

belajar siswanya. 
 

Bekerja  sebagai  pengajar  bagian  dari  mencapai  kebahagian  dalam  kehidupan. 
Keikhlasan harus selalu ditingkatkan dan dirawat. Menurut Sentanu dalam bukunya 

Quantum Ikhlas : “Mencari kebahagiaan hakiki dalam kondisi ikhlas, manusia akan kuat, 
cerdas dan bijaksana jalan hidup yang efektif dan produktif menjadi kekuatan pribadi 
yakni  pribadi  dengan bantuan Allah (Power). Proses melatih diri secara kualtiatif dan 

kuwantitatif- meningkatkan keikhlasan dengan mengakses kekuatan dahsyat (Allah). 
Kebahagiaan hakiki tidak hanya dipahami melalui pikiran tatapi harus melalui hati 
dengan kelembutan tersendiri orang yang ikhlas: rela, sabar, bersyukur akan meraih 

cita-cita yang tertinggi di dunia dan akhirat. 
 

Manusia diciptakan dengan sebaiknya dengan berbagai kelebihan dan kesempurnaan. 
Fitrah  sempurna  di  zone  ikhlas,  selalu  berprasangka  baik  kepada  orang  lain  dan 

bersyukur kepada apa yang telah didapat. Manusia computer hayati; hardware Otak’ 
Software Pikiran dan perasaan’ operating system hati nurani self maintence system 

iklas gangguan virusnya putus asa, nafsu, sombong dsb- prasangka buruk –manfaat 

hidup berkurang. Barsaing perang-bekerja sama. Kita sering diliputi pada hal-hal yang 

kurang enak. Takut maka timbul pikiran hal-hal yang menakutkan-usahakan tarik hal- 
hal yang membahagiakan/menarik hal-hal yang anda inginkan ingin sembuh focus pada 

kesehatan senang focus pada kebahagiaan tenang focus pada kedamaian. 
 

Selanjutnya Sentanu mengaitkan kerja otak dengan keikhlasan dan pentinya doa. 
Hidup di dunia berpasangan ada otak kiri dan otak kanan. Kiri berpikir analitik, logis, 
bahasa, pengetahuan. Kanan Intuisi, kuasi, seni, musik dsb. Tiap orang berbeda mana 

yang menonjol. Perlu kerja sama (kanan kiri) , menyeimbangkan diri . Perang besar 

melawan diri sendiri. Pikiran positif yang rasanya enak dihati ketika anda beraktivitas, 
lakukan dengan hati dengan cara penuh do’a kepada Allah SWT/ menyerahkan seluruh 

kehidupannya kepada Allah SWT. Kita telah diberikan motivasi yang berbicara Zone 

ikhlas High energi syukur, sabar, tenang, Happy perasaan positive yang berenergi tinggi 
positive feeling. Kebanyakan manusia melihat lewat panca indera tetapi belum tentu 

memahami apa  yang dilihat. Doa adalah senjata orang yang beriman D = Direction 

Minta yang jelas O = Obedience = yakin do’a akan dikabulkan A = Aceptance = syukur 

(menerima perasaan terkabulnya do’a). 
 

Komitmen dan Kesabaran 

Pepatah  popular  mengatakan,  “Siapa  yang  bersabar  akan  beruntung.”  Mengapa 

beruntung? Satu surat dalam Al-Quran menuliskan yang artinya” …Sesungguhnya Allah 

beserta orang-orang yang sabar” (QS 2:153). Jika Allah sudah menyertai seseorang, tidak 

ada siapa pun akan mampu mencelakan dia. Kebersertaan Allah dalam melaksanakan 

tugas sebagai guru haruslah diusahakan. Sering kita dalam melaksanakan tugas tidak 

sabar untuk meraih hasil terbaik. 
 

Sabar, adalah salah satu sikap terpuji yang terkait dengan kepribadian guru.  Menurut 

Ubaedi kesabaran dalam konsep agama Isalam (Konsep Al-Quran) dimaksudkan untuk 

membuat manusia kuat menghadapi hidup. Konsep bagaimana menghadapi realitas 

atau menjalani praktek hidup. 
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Seperti yang kita alami, menjalani hidup ini ternyata tidak cukup dengan memiliki 
keinginan yang baik, keinginan untuk menjadi orang baik, atau menjadikan orang lain 

disekitar kita lebih baik. Setiap orang memiliki keinginan untuk jadi baik, yang sering 

membuat kita tidak nyaman adalah realitas. Realitas yang kita hadapi sering tidak sesuai 
dengan harapan, bertentangan dengan keinginan atau yang telah direncanakan. Ada 

realitas yang menuntut kita mencari solusi. 
 

“90% penyebab kegagalan manusia adalah kepasrahan terhadap realitas .” (Washington 

Irvin) 

“kesuksesan dilahirkan dari 99% kegagalan yang dipahami dengan sikap anti menyerah,” 

(james Dison) 

“keberhasilan seseorang itu 20% ditentukan oleh kecerdasan intelektual dan yang 80% 

ditentukan oleh serumpun kemampuan yang disebut Kecerdasan Emosinal.” (Daniel 
Goleman) 
 

Ubaedi lebih lanjut menjelaskan, bahwa meski sebagian besar kita sudah tahu arti 
kesabaran, tetapi dalam prakteknya masih banyak yang belum  berhasil membedakan 

antara kesabaran dalam arti pasrah pada Tuhan dan kesabaran dalam arti pasrah pada 

kenyataan. Misalnya guru punya komitmen untuk meningkatkan hasil belajar siswanya. 
Kenyataannya, tidak semua anak didiknya dengan cepat ambil bagian berpartisipasi 
aktif dalam program yang sudah dirancang sedemikian rupa. Ada guru yang pasrah pada 

kondisi siswa, dengan menyatakan memang kemampuan dan kemauan siswa untuk 

belajar terbatas. Yang jelas kita sudah melaksanakan komitmen dalam menjalankan 

tugas mengajar. Sering pasrah pada realitas dengan mengatas namakan kesabaran, 
nasib, takdir, kehendak Tuhan, dan sebagainya. 
 

Bila kita sedang mengusahakan ide-ide baru dalam pendidikan (meningkatkan prestasi) 

lalu gagal ditengah jalan, orang lain akan mengatakan kepada kita sabar. Sabar disini 
mengandung konotasi menerima kegagalan itu apa adanya. Hal ini tentu tidak sejalan 

dengan kesabaran yang diajarkan oleh agama. Ide-ide positif, jika gagal dilaksanakan, 
agama memerintahkan kita bukan menerima apa adanya, melainkan menerima untuk 

memperbaiki. Yang diperbaiki bisa jadi rencana, proses, teknik, alat, sikap mental, 
dan lain-lain. Dengan menerima dan memperbaiki maka jiwa kita akan terdidik untuk 

menjadi kuat. 
 

Kesabaran   adalah   kemampuan.   Ubaedi   mengelompokkan   kesabaran   sebagai 
kemampuan: 
1)  Kemampuan menunggu 

2)  Kemampuan mempertahankan 

3)  Kemampuan menjalankan 
 

Sikap-sikap tidak sabar, seperti mengambil jalan pintas yang melanggar hukum, main 

seradak-seruduk, atau malah apatis dan tidak melakukan apa-apa, hanya akan berakhir 

dengan kegagalan dan penyesalan. 
 

Komitnen kesabaran perlu ditingkatkan. Sabar dapat mengundang kehadiran Allah 

bersama kita. Sabar sebagai cara untuk meminta pertolongan Allah. Mendidik manusia 

tidaklah mudah, guru sering kehilangan kesabaran, sehingga komitmennya dalam 

menjalankan profesi sering berjalan tidak mulus. Usaha untuk selalu memperbaiki diri, 
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mencari jalan terbaik dan doa kepada Allah merupakan kunci utama dalam mencapai 
hasil kerja terbaik. Disamping itu, guru hendaklah selalu berupaya menghadirkan Allah 

dan  dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup individu maupun 

komunitas, agar selalu menjadi orang yang beruntung. 
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5) Empati 
Makna Empati 
Empati  dalam  bahasa  Yunani diartikan  sebagai  “ketertarikan  fisik”,  yang 

didefinisikan  sebagai  kemampuan  seseorang  untuk  mengenali,  mempersepsi 
dan merasakan perasaan orang lain. Karena pikiran, kepercayaan, dan keinginan 

seseorang berhubungan dengan perasaannya. Seseorang yang berempati akan 

mampu mengetahui, pikiran dan mood orang lain. Empati sering dianggap sebagai 
resonansi perasaan. 
 

Empati adalah pondasi dari semua interaksi hubungan antara manusia mampu 

merasakan  emosi orang lain, yang akan bermanfaat membina relationship yang 

akrab dengan orang lain. 
 

   Empati dan kecerdasan emosional 
Empati  adalah  salah  satu  ciri  kecerdasan  emosional.  Emosi  menurut  Goleman 

(1996) merupakan suatu perasaan dan pikiran-pikiran khas, suatu keadaan biologis 

dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Sejumlah kritikus 

mengelompokan emosi dalam beberapa golongan , sebagai berikut: 
·   Amarah; beringas, mengamuk, benci, jengkel, marah besar , terganggu, rasa 

pahit, bermusuhan tindak kekerasan 

·   Kesedihan; sedih, pedih, muram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, 
putus asa, depresi berat. 

·   Rasa takut; cemas, takut, gugup, khawatir, waspada, pobia, panic, tidak tenang. 
·   Kenikmatan; bahagia, gembira, riang, puas, senang, terhibur, bangga, senang 

sekali, dan batas ujungnya, mania. 
·   Cinta; penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat,, bakti, 

hormat, kasmaran, kasih. 
·   Terkejut; takjub, terpana, terkejut, terkesiap. 
·   Jengkel; hina, jijik muak, mual, benci tidak suka, mau muntah, 
·   Malu; rasa salah, malu hati, kesal hasil, sesal, hina, aib, dan hati hancur lebur. 
 

Guru yang memiliki empati tinggi, mampu membaca dan memahami kondisi emosi 
peserta didiknya pada waktu tertentu. Guru akan berusaha membantu, memberi 
bimbingan cara mengelola emosi mereka. 
 

Kecerdasan emosional: kemampuan seperti kemampuan untuk memotivasi diri 
sendiri, dan bertahan menghadapi frustasi, menendalikan dorongan hati dan tidak 

berlebih-lebihan dalam kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar 

beban stress tidak melumpuhkan kemampuan berpikir; berempati dan berdoa. 
 

Empati adalah kemampuan membaca emosi 
·  kemampuan menerima sudut pandang orang lain 

·  kemampuan dalam mendengarkan orang lain 

·  kemampuan kepekaan akan perasaan oranglain 
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Goleman menyebut empati sebagai ”keterampilan dasar manusia”. Orang memiliki 
empati kata Goleman adalah pemimpin alamiah yang dapat mengekspresikan dan 

mengartikulasikan sentiment kolektif yang tidak terucapkan, untuk membimbing 

suatu kelompok menuju cita-citanya. 
 

Menumbuhkan dan Mengembangkan Empati di kelas 

Segal (2000) menyatakan, semakin banyak Anda mempelajari melalui perasaan, 
semakin mudah Anda memahami perasaan orang lain. Saya tidak dapat menemukan 

alat yang lebih ampuh untuk menelusuri kerumitan hubungan manusia, kecuali 
empati. Empati adalah keterampilan terakhir yang Anda peroleh ketika mendidik 

hati anda. 
 

Empati mengalir dari kesadaran aktif, rasakan setiap saat, seimbangkan kebutuhan 

anda dan kebutuhan orang lain demi kepuasan bersama untuk membetuk hubungan 

saling menghormati yang langgeng. Kesadaran aktif akan membuat anda cerdas. 
Empati membuat anda bijaksana dalam merasa. 
 

Memahami bahasa tubuh. Coba ingat dan catat bagaimana anda bereaksi setiap 

anda merasakan atau melihat hal-hal berikut ini pada orang-orang yang anda 

temui: 
mulut cemberut 

 ringisan 

 mata berbinar-binar 

 irama suara 

alis berkerut 

 senyum lebar 

 kelopak mata berat 

 nada suara melengking 

cuping hidung mengembang 
 

Apakah anda merasakan ledakan emosioanal pada diri anda; Ketika anda melihat 

seseorang mengangis, Anda menangis pula. Ketika seseorang sangat ceria, Anda 

tertawa geli. Itu bukan empati sama sekali. Empati dapat dimaknai menyelami 
perasaan orang lain, namun masih tetap terjaga beberapa keterpisahan. Empati 
dapat merasakan kesedihan orang lain tanpa kehilangan jati diri dan kesadaran 

diri. 
 

Data penelitian menunjukkan bahwa empati merupakan kekuatan yang hebat untuk 

kebaikan. Guru yang memiliki tingkat empati yang tinggi dapat mengembangkan 

kemampuan akademik yang lebih besar pada muridnya daripada guru yang tingkat 

empatinya rendah. Carl  Roger dalam Zuchdi (2008) mengatakan bahwa, empati 
merupakan alat yang paling efektif untuk membantu perkembangan pribadi dan 

meningkatkan hubungan serta komunikasi dengan orang lain. 
 

Empati guru merupakan kedekatan emosi dengan peserta didiknya, ikatan emosi 
dengan siswanya. Guru sering gagal mencerdaskan siswanya karena tidak memiliki 
empati pada peserta didiknya. 
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Empati   guru   terhadap   siswa   dengan   memahami   kebutuhan siswanya, 
diantaranya; 

 sensitive, penuh perhatian terhadap kebutuhan siswa 

 menunjukkan kemampuan berada pada posisi siswa 

 memahami kebutuhan siswa, tetapi tidak sentimental, membedakan masalah- 
masalah pribadi anak dari masalah umum. 
 

Latihan membaca wajah siswa anda. 
Seorang guru harus bisa menyelami, apakah siswa telah mengerti materi yang 

baru saja dijelaskan. Biasanya dari ekpresi wajah mereka dapat terlihat. 
 

Berikut ini Hasyim Ashari (2007) mendeskripsikan tanda yang bisa dibaca dari 
ekspresi wajah siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guru harus kreatif jika di kelas yang diajarnya ada siswa yang ngobrol dengan 

temannya. Tidak melihat ke depan, atau kalau ditanya tidak menjawab. Teramati 
tidak semangat mengikuti pelajaran . Lakukan interaksi dengan memberi umpan 

balik. Guru harus berusaha mencari akar permasalahannya, jangan hanya focus 

menyelesaikan program pembelajaran hari itu. Sikap empati yang tinggi dari guru 

akan mampu mengatasi masalah belajar siswanya. 
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Ekpresi Wajah/suara Artinya 

Kepala manggut-manggut Memahami apa yang dijelaskan 

Tersenyum sambil bilang oo… Sangat memahami 

Wajah tidak tergerak dengan tetap me- 
mandang papan tulis 

Belum mengerti 

Mengerutkan dahi Susah memahami 

Bel akhir pelajaran berbunyi, dan siswa 

bilang “kok cepat ya” 

Anda sukses berkomunikasi dengan 

siswa 
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Bab 3 

    Materi Pembelajaran 1 

Model dan Perangkat Pembelajaran 

 
 

A 

 
 

    Model Pembelajaran  

1. Konsep Model Pembelajaran 

a) Pengertian Model Pembelajaran 

Untuk mengatasi berbagai problematika dalam pelaksanaan pembelajaran, tentu 
diperlukan model-model mengajar yang dipandang mampu mengatasi kesulitan 

guru melaksanakan tugas mengajar dan juga kesulitan belajar peserta didik. Model 
diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman daiam 
melakukan kegiatan. Model dapat dipahami sebagai: (1) suatu tipe atau desain; (2) 

suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu proses visualisasi 
sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati; (3) suatu sistem asumsi-asumsi, 
data-data,  dan  inferensi-inferensi  yang  dipakai  untuk  menggambarkan  secara 
sistematis suatu objek atau peristiwa; (4) suatu desain yang disederhanakan dari 
suatu sistem kerja, suatu terjemahan realitas yang disederhanakan; (5) suatu deskripsi 
dari suatu sistem yang mungkin atau imajiner; dan (6) penyajian yang diperkecil agar 

dapat menjelaskan dan menunjukkan sifat bentuk aslinya (Komaruddin, 2000:152). 
 

Model dirancang untuk mewakili realitas yang sesungguhnya, walaupun model 
itu sendtri bukanlah reaiitas dari dunia yang sebenarnya. Atas dasar pengertian 

tersebut, maka model mengajar dapat difahami sebagai kerangka konseptua! yang 
medeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pengajaran bagi para guru dalam 
melaksanakan aktivitas pembeiajaran. 
 

Dalam   mengajar,   guru   dapat   mengembangkan   model   mengajarnya   yang 

dimaksudkan sebagai upaya mempengaruhi perubahan yang baik dalam perilaku 

siswa,   Pengembangan   model-model   mengajar   tersebut   dimaksudkan   untuk 
membantu guru meningkatkan kemampuannya untuk lebih mengenal siswa dan 

menciptakan lingkungan yang lebih bervariasi bagi kepentingan belajar siswa. Salah 

satu batasan tentang model mengajar adalah : 
 

‘’Model of teaching can be defined as an instructional design which describes the 

process of specifying and producing particular environmental situations which cause 
the students to interact in such a way that that specificchange occurs in their behavior”, 
(SS Chauhan, 1979:20). 
 

Dengan memperhatikan batasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa model 
mengajar adalah merupakan sebuah perencanaan pengajaran yang menggambarkan 
proses yang ditempuh pada proses belajar mengajar agar dicapai perubahan spesifik 
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pada perilaku siswa seperti yang diharapkan. 
 

Dalam dunia pendidikan, model diartikan sebagai a plan, method, or series of activities 

designed to achieves a particular educational goal (J. R. David, 1976). Jadi dengan 

demikian model pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi 
tentang rangkaian yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 
 

Ada  dua  hal  yang  patut  kita  cermati  dari  pengertian  di  atas.  Pertama,  model 
pembelajaran   merupakan   rencana   tindakan   (rangkaian   kegiatan)   termasuk 

penggunaan metode  dan  pemanfaatan berbagai  sumber  daya/kekuatan  dalam 

pembeajaran.  Ini  berarti  tujuan  penyusunan  suatu  model  baru  sampai  pada 

proses penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan. Kedua, model 
disusun  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Artinya,  arah  dari  semua  keputusan 

penyusunan  model  adalah  pencapaian  tujuan.  Dengan  demikian,  penyusunan 

langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilrtas dan sumber belajar 

semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan yang jelas yang dapat diukur 
keberhasilannya, sebab tujuan adalah rohnya dalam implementasi suatu model. 
 

Kemp  (1995)  menjelaskan  bahwa  model  pembelajaran  adalah  suatu  kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai secara efektif dan efisien. Senada dengan pendapat di atas, Dick and Carey 

(1985) juga menyebutkan bahwa mode! pembelajaran itu adalah adalah suatu set 
materi dan prosedur pembeiajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk 

menimbulkan hasil belajar pada siswa. 
 

Upaya untuk mengimlernentasikan rencana yang sudah disusun J dalam kegiatan 

nyata  agar  tujuan  yang  telah  disusun  tercapai  secara  optimal  adalah  dengan 

menggunakan metode. Ini berarti, metode digunakan untuk merealisasikan model 
yang telah ditetapkan. Dengan demikian, bisa terjadi dalam satu model pembeiajaran 
digunakan beberapa metode. Misalnya untuk melaksanakan model ekspositori bisa 

digunakan metode ceramah sekaligus metode tanya jawab atau bahkan diskusi 
dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia termasuk menggunakan media 

pembeiajaran. Oieh karenanya, model berbeda dengan metode. Model menunjuk 

pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adatah 
cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan, model. Dengan kata lain, model 
adalah a plan of operation achieving something; sedangkan metode adalah a way 

in achieving something.  istilah  lain  yangjuga  memiliki  kemiripan  dengan  model 
adalah  pendekatan  (approach).  Sebenarnya  pendekatan  berbeda  baik  dengan 
model maupun metode. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut 

pandang kita terhadap proses pembeiajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada 

pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. 
Oleh karenanya model dan metode pembeiajaran yang digunakan dapat bersumber 

atau tergantung dari pendekatan tertentu. Roy Killen (1998) misalnya, mencatat 
ada dua pendekatan dalam pembeiajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada 

guru (teacher-centered approaches) dan pendekatan yang berpusat pada siswa 

(student-centered approaches). Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan 

model pembeiajaran langsung   (direct instruction),   pembeiajaran deduktif atau 

pembeiajaran  ekspositori.  Sedangkan  pendekatan  yang  berpusat  pada  siswa 

menurunkan  model  pembeiajaran  discovery  dan  inkuiri  serta  pembeiajaran 

induktif. 
 

Selain pendekatan, model, dan metode, terdapat juga istilah lain yang kadang-kadang 
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sulit dibedakan, yaitu teknik dan taktik mengajar. Teknik dan taktik merupakan 

penjabaran dari metode pembeiajaran. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang 

dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Taktik adalah gaya seseorang 
daiam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Dengan demikian, taktik 

sifatnya lebih individual. 
 

Dari penjeiasan di atas, maka dapat ditentukan bahwa suatu model pembelajaran 

yang diterapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan; sedangkan 

bagaimana menjalankan model itu dapat ditetapkan berbagai metode pembelajaran. 
Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran guru dapat menentukan teknik 

yang dianggapnya relevan dengan metode, dan dalam penggunaan teknik itu guru 

memiliki taktikyang mungkin berbeda antara guru yang satu dengan yang lain. 
 

b)  Klasifikasi Model Pembelajaran 

Joyce  dan  Weil  (2000)  mengemukakan  ada  empat  kategori  yang  penting 
diperhatikan  dalam  model  mengajar,  yakni  model  informasi,  model  personal, 
model interaksi dan model tingkah laku. Model mengajar yang telah dikembangkan 

dan dites keberlakuannya oleh para pakar pendidikan dengan mengklasifikasikan 

model pembelajaran pada empat kelompok, yaitu : 
1) Model  Pemrosesan  Informasi  (Information  Processing  Models),  menjelaskan 

bagaimana cara individu memberi respon yang datang dari lingkungannya dengan 

cara mengorganisasikan data, memformulasikan masalah, membangun konsep 
dan rencana pemecahan masalah serta penggunaan simbol-simbol verbal dan 

non verbal. Model ini memberikan kepada pelajar sejumlah konsep, pengetesan 

hipptesis, dan memusatkan perhatian pada pengembangan kemampuan kreatif. 
Model ini secara umum dapat diterapkan pada sasaran belajar dari berbagai usia 
dalam mempelajari individu dan masayarakst. Karena itu model ini potensial 
untuk digunakan dalam mencapai tujuan-tujuan yang berdimensi personal dan 
sosial disamping yang berdimensi intelektual. 

2) Model Personal (Personal Family) merupakan rumpun model pembelajaran yang 

menekankan kepada proses mengembangkan kepribadian individu siswa dengan 
memperhatikan kehidupan emosional. Proses pendidikan sengaja diusahakan 

untuk memungkinkan seseorang dapat memahami dirinya sendiri dengan baik, 
memikul tanggung jawab, dan lebih kreatif untuk mencapai kualitas hidup yang 
lebih baik. Model ini memusatkan perhatian pada pandangan perseorangan dan 

berusaha mengalakkan kemandirian yang produktif, sehingga manusia menjadi 
semakin sadar diri dan bertanggungjawab atastujuannya. 

3) Model  Sosial  (Social  Family),  menekankan  pada  usaha  mengembangkan 

kemampuan siswa agar memiliki kecakapan untuk berhubungan dengan orang 

lain sebagai usaha membangun sikap siswa yang demokratis dengan menghargai 
setiap perfaedaan dalam realitas sosial. Inti dari sosial model ini adalah konsep 

“synergy” yaitu energi atau tenaga (kekuatan) yang terhimpun melalui kerjasama 
sebagai  salah  satu  fenomena  kehidupan  masyarakat.  Dengan  menerapkan 

model sosial pembeiajaran diarahkan pada upaya melibatkan peserta didik dalam 

menghayati,mengkaji,menerapkan,danmenerimafungsidanperansosial.Model 
sosial ini dirancang untuk memanfaatkan fenomena kerjasama, membimbing 

para   siswa   mendefinisikan   masalah,   mengeksplorasi   berbagai   cakrawala 
mengenai masalah, mengumpulkan data yang relevan, dan mengembangkan 

serta  mengetes  hipotesis.  Karena  itu  guru  seyogianya  mengorganisasikan 

belajar melalui’ kerja kelompok dan mengarahkannya, kemudian pendidikan 
dalam masyarakat yang demokratis seyogianya mengajarkan proses demokratis 
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secara langsung, jadi pendidikan harus diorganisasikan dengan cara melakukan 

penelttian bersama (cooperative inquiry) terhadap masalah-masalah sosial dan 

akaderais. 
4) Model  sistem  perilaku  dalam  pembeiajaran  (Behavioral  Model  of  Teaching) 

dibangun atas dasar kerangka teori perubahan perilaku, melalui teori ini siswa 

dibimbing untuk dapat memecahkan masalah belajar melalui penguraian perilaku 

kedalam jumlah yang kecil dan berurutan. 
 

Sejalan dengan hal itu, teori konvergensinya William Stern implementasinya dalam 

hal beiajar mengajar telah menyebabkan munculnya berbagai teori-teori belajar dan 

teori atau model mengajar, seperti:  (1) model behavioral yang terdiri dari belajar 

tuntas, belajar kontrol diri sendiri, simu!asi, dan belajar asertif; (2) model pemrosesan 

informasi yang terdiri dari model mengajar  inkuiri,  presentase kerangka dasar atau 

“advance organizer”, dan model pengembangan berpikir; dan (3) lain sebagainya 

yang dapat dijadikan pendekatan yang efektif dalam pengajaran. 
 

5) Pertimbangan Pemilihan Model Pembeiajaran 

Pembeiajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan kemampuan 
baru. Ketika kita berpikir informasi dan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh 
siswa, maka pada saat itu juga kita semestinya berpikir model apa yang harus 

dilakukan agar semua itu dapat tercapai secara efektif dan efisien, Ini sangat penting 
untuk dipahami, sebab apa yang harus dicapai akan menentukan bagaimana cara 

mencapainya.  Oleh  karena  itu,  sebelum  menentukan  model  pembelajaran  yang 

dapat digunakan, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan : 
Pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai 

 Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek 

kognitif, afektif, atau psikomotor? 
Bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, apakah 

    tingkat tinggi atau rendah ? 

Apakah untuk mencapai tujuanb itu memerlukan keterampilan akademis? 
 

Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran 

Apakah  materi  pelajaran  itu  berupa  fakta,  konsep,  hukum,  atau  teori 
   tertentu? 

 Apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan prasyarat 
tertentu atau tidak? 

Apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari rnateri itu? 
 

Pertimbangan dari sudut siswa 

Apakah model pembelajaran sesuai dengan tingkat kernatangan siswa? 

Apakah model pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi 
      siswa? 

 

d. Pertimbangan-pertimbangan lainnya . 
 Apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu model saja? 

 Apakah model yang kita tetapkan dianggap satu-satunya model yang dapat 
digunakan? 

 Apakah model itu memiliki nilai efektivitas dan efisiensi? 
 

Pertanyaan-pertanyaan di atas, merupakan bahan pertimbangan dalam menerapkan 

strategi yang ingin diterapkan. Misalkan untuk mencapai tujuan yang berhubungan 
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dengan aspek kognitif, akan memiliki model yang berbeda dengan upaya untuk 

mencapai tujuan afektif atau psikomotor, Demikian juga halnya, untuk metnpelajarai 
bahan  pelajaran  yang  bersifat  fakta  akan  berbeda  dengan  mempelajari  bahan 
petnbuktian suatu teori, dan lain sebagainya. 
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2.  Model Pembelajaran Ekspositori 
a. Konsep Model Pembelajaran Ekspositori 

Model pembelajaran ekspositori adalah model pembelajaran yang menekankan 
kepada  proses  penyarnpaian  materi  secara  verbal  dari  seorang  guru  kepada 

sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi secara 

optimal. Roy Killen (1998) menamakan model ekspositori ini dengan istilah model 
pembeiajaran  langsung  (direct  instruction).  Mengapa  demikian?  Karena  daiam 

model pembelajaran ini materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Siswa 
tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pelajaran seakan-akan sudah 

jadi. Oleh karena model ekspositori lebih menekankan kepada proses berturtur, 
maka seringjuga dinamakan istilah model “chalk and talk”. 
 

Terdapat beberapa karakteristik model ekspositori. Pertama, model ekspositori 
dilakukan  dengan  cara  menyampaikan  materi  pelajaran  secara  verbal,  artinya 

bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan model ini, oleh 

karena itu sering orang mengidentikannya dengan ceramah. Kedua, biasanya materi 
pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data 
atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut 

siswa untuk berpikir ulang. Ketiga, tujuan utama pembefajaran adalah menguasai 
materi pefajaran itu sendiri. Arinya, setelah proses pembelajaran berakhir siswa 
diharapkan dapat memahaminya dengsn benar dengan cara dapat mengungkapkan 

kembali materi yang telah diuraikan. 
 

Model pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembeiajaran 

yang berpusat pada guru (teacher-centered approaches). Dikatakan demikian, sebab 
dafam model ini guru memegang peran yang sangat dominant, sebab dalam model 
ini guru menyampaikan materi pelajaran secara terstruktur dengan harapan materi 
pelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan balk. Fokus utarna 
model ini adalah kemampuan akademik siswa. 
 

Model pembeiajaran ekspositori akan efektif manakala : 
Guru akan menyampaikan bahan-bahan baru serta kaitannya dengan yang akan 

  dan harus dipelajari siswa. 
Apabila  guru  menginginkan  agar  siswa  mempunyai  gaya  model  intelektual 

  tertentu. 
Jika bahan pe!a]aran-yang akan diajarkan cocok untuk dipresentasikan, artinya 

 dipandang dari sifat dan jenis materi pelajaran memang materi pelajaran itu 

 hanya mungkin dapat dipahami oleh siswa manakala disampaikan oleh guru. 
Jika ingin membangkitkan keingintahuan siswa tentang topic tertentu. 
Guru  menginginkan  untuk  mendemonstrasikan  suatu  teknik  atau  prosedur 

tertentu untuk kegiatan praktik. 
Apabila seluruh siswa memiliki tingkat kesulitan yang sama sehingga guru perlu 

menjelaskan untuk seluruh siswa. 
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Apabila guru akan mengajar pada sekelompok siswa yang rata-rata memiliki 
  kemampuan rendah. Berdasarkan hasil penelitian (Ross & Kyle, 1987) model ini 
  sangat efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan untuk anak-anak 
  yang memiliki kemampuan kurang. 

Jika  lingkungan tiak  mendukung untuk  menggunakan  model yang berpusat 

  pada siswa. 
 

b.  Prinsip-prinsip Penggunaan Model Pembeiajaran Ekspositori 
Dalam penggunaan model pembeiajaran ekspositori terdapat beberapa prinsip 
yang harus diperhatikan oleh setiap guru. 
1)  Berorientasi pada Tujuan 

Walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri utama dalam model 
pembeiajaran ekspositori melalui metode ceramah, namun tidak berarti proses 

penyampaian materi tanpa tujuan pembeiajaran; justru tujuan itulah yang harus 

menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan model ini. Karena itu sebelum 

model pembeiajaran ini diterapkan terlebfh dahulu guru harus merumuskan 
tujuan pembeiajaran secara jelas dan terukur. 
 

2)  Prinsip Komunikasi 
Proses  pernbelajaran  dapat  dikatakan  sebagai  proses  komunikasi,  yang 
menunjuk pada proses penyampaian pesan darr seseorang (sumber pesan) 

kepada seseorang atau sekelompok orang (penerima pesan), Pesan yang ingin 

disampaikan dalam hal ini adalah materi pelajaran yang diorganisrr dan disusun 
sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai.Dalam proses komunikasi 
guru berfungsi sebagai sumber pesan dan siswa berfungsi sebagai penerima 

pesan. 
 

3)  Prinsip Kesiapan 

Dalam   teori   belajar   koneksionisme,   “kesiapan”   rnerupakan   salah   satu 

hukum belajar. Inti dari hukum belajar ini adafah bahwa setiap individu akan 

merespons dengan cepat dari setiap stimulus manakala dalam dirinya sudah 
memiliki kesiapan; sebaliknya, tidak mungkin setiap individu akan merespon 

setiap stimulus yang muncul manakala dalam dirinya belum memiliki kesiapan. 
Yang dapat kita tarik dari dari hukum belajar ini adalah agar siswa dapat 
menerima informasi sebagai stimulus yang kita berikan, terlebih dahulu kita 

harus memposisikan mereka dalam keadaan siap baik secara fisik rnaupun 
psikis untuk menerima pelajaran, Jangan mulai kita sajikan materi pelajaran, 
manakala siswa belum siap untuk menerimanya. 
 

4)  Prinsip Berkelanjutan 

Proses   pembelajaran   ekspositori   harus   dapat   mendorong   siswa   untuk 

mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya 
berfangsung pada saat itu, akan tetapi juga untuk waktu selanjutnya. Ekspositori 
yang berhasii adalah manakala melalui proses penyampaian dapat membawa 

siswa pada situasi ketidakseimbangan (disequilibrium), sehingga mendorong 

mereka untuk mencari dan menemukan atau menambah wawasan rnelalui 
proses belajar mandiri. 
 

c.   Prosedur Pelaksanaan Model Ekspositori 
Sebelum diuraikan tahapan pengguapan penggunaan model ekspositori terlebih 
dahulu diuraikan beberapa hal yang harus dipahami oleh setiap guru yang akan 
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menggunakan model ini 
1)  Rumuskan tujuan yang ingin dicapai 
2)  Kuasai materi palajaran dengan baik 
3)  Kenali   medan   dan   berbagai   hal   yang   dapat   mempengaruhi   proses 

 penyampampaian 
 

Keberhasilan penggunaan model ekspositori sangat tergantung pada kemampuan 

guru untuk bertutur atau menyampaikan materi pelajaran. 
Ada beberapa langkah dalam penerapan mode! ekspositori, yaitu : 
a)  Persiapan (Preparation) 

b)  Penyajian (Presentation) 

c)  Korelasi (Correlation) 

d)  Menyimpulkan (Generalization) 

e)  Mengaplikasikan (Aplication) 
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3.    Model Pembelajaran Inkuiri 
a. Konsep Dasar Model Pembelajaran Inkuiri 

Model   pembelajaran   inkuiri   adalah   rangkaian   kegiatan   pembelajaran   yang 

menekankan pada proses  berpikir  secara  kritis  dan analitis untuk mencari dan 
menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir 

itu sendiri biasanya dilakukan melalui Tanya jawab antara guru dan siswa. Strategi 
pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi heuristic, yang berasai dari bahasa 

Yunani, yaitu heuriskein yang berarti saya menemukan. 
 

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama model pembelajaran inkuiri. Pertama, 
model inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari 
dan menemukan, artinya model inkuiri menempatkari siswa sebagai subjek belajar. 
Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran 

melalaui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan 

sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. 
 

Kedua,  seluruh  aktivitas  yang  dilakukan  siswa  diarahkan  untuk  mencari  dan 

menemukan  jawaban  dari  sesuatu  yang  dipertanyakan,  sehingga  diharapkan 
dapat rnenumbuhkan sikap percaya diri (self belief). Dengan demikian, strategi 
pembelajaran inkuiri menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi 
sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. 
 

Ketiga, tujuan dari penggunaan model pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan 

kemampuan  berpikir  secara  sistematis,  logis,  dan  kritis,  atau  mengembangkan 
kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam 

model pembelajaran inkuiri siswa tak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran, 
akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. 
 

Seperti yang dapat disimak dari proses pembelajaran, tujuan utama pembelajaran 

melalui model inkuiri adalah menolong siswa untuk dapat mengembangkan disipiin 

intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. 
 

Model  pembelajaran  inkuiri  merupakan  bentuk  dari  pendekatan  pembelajaran 

yang berorientasi kepada siswa (student-centered approach). Dikatakan demikian, 
sebab dalam model ini siswa memegang peran yang sangat dominant dalam proses 

pembelajaran. 
 

Model pembelajaran inkuiri akan efektif manakala : 
 Guru  mengharapkan  siswa  dapat  menemukan  sendiri  jawaban  dari  suatu 

 permasalahan yang ingin dipecahkan. Dengan demikian dalam model inkuiri, 
 penguasaan materi pelajaran bukan sebagai tujuan utarna pembelajaran, akan 

 tetapi yang lebih dipentingkan adalah proses belajar. 
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Jika bahan pelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk fakta atau konsep yang 

sudah jadi, akan tetapi sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian. 
Jika proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu. 
Jika guru akan mengajar pada sekelompok siswa yang rata-rata memiliki kemauan 

dan kemampuan berpikir. Model inkuiri akan kurang berhasiLditerapkan kepada 

siswa yang kurang memiliki kemampuan untuk berpikir. 
Jika jumlah siswa yang belajar tak terlaiu banyak sehingga bisa dikendalikan oleh 

guru. 
Jika guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang 

berpusat pada siswa. 
 

b.  Prinsip-prinsip Penggunaan Model Pembelajaran Inkuiri 
Model   Pembelajaran   inkuiri   merupakan   model   yang   menekankan   kepada 
pengembangan intelektual anak. Perkembangan mental (intelektual) itu   menurut 

Piaget  dipengaruhi  oleh  4  faktor,  yaitu  maturation,  physical  experience,  social 
experience, dan equilibrium. Atas dasar tersebut, maka dalam penggunaan Model 
Pembelajaran Inkuiri terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap 

guru. 
1)  Berorientasi pada Pengembangan intelektual. 

Tujuan utama dari model inkuiri adalah pengembangan kemampuan berpikir. 
Dengan demikian, model pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar 
juga  berorientasi  pada  proses  belajar.  Karena  itu,  kriteria  keberhasilan  dari 
proses pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri bukan ditentukan oleh 

sejauhmana siswa dapat menguasai materi pelajaran, akan tetapi sejauhmana 
siswa beraktivitas mencari dan menemukan sesuatu. Makna dari “sesuatu” yang 

harus ditemukan oleh siswa melalui proses berpikir adaiah sesuatu yang dapat 

ditemukan, bukan sesuatu yang tidak pasti, oleh sebab itu setiap gagasan yang 
harus dikembangkan adaiah gagasan yang dapat ditemukan. 
 

2)  Prinsip Interaksi 
Proses pembelajaran pada dasarnya adaiah proses interaksi, baik interaksi antara 

siswa  maupun  interaksi  siswa  dengan  guru,  bahkan  interaksi  siswa  dengan 
lingkungan.   Pembelajaran   sebagai   proses   interaksi   berarti   menempatkan 

guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau 

pengatur interaksi itu sendiri. Guru perlu mengarahkan (directing) agar siswa bisa 
mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui interaksi mereka. Kemampuan 

guru untuk mengatur interaksi memang bukan pekerjaan yang mudah. Sering 

guru terjebak oleh kondisi yang tidak tepat mengenai proses interaksi itu sendiri. 
Misalnya, interaksi hanya berlangsung antar siswa yang mempunyai kemampuan 

berbicara saja walaupun pada kenyataannya pemahaman siswa tentang substansi 
permasalahan yang dibicarakan sangat kurang; atau guru justru menanggalkan 
peran sebagai pengatur interaksi itu sendiri. 
 

3)  Prinsip Bertanya 

Peran  guru  yang  harus  dilakukan  datam  menggunakan  model  pembelajaran 

inkuiri adaiah guru sebagai penanya. Sebab, kemampuan siswa untuk menjawab 
setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. 
Oleh sebab itu, kemampuan guru untuk bertanya dalam setiap langkah inkuiri 
sangat diperluksn. Berbagai jenis dan teknik bertanya perlu dikuasai oleh setiap 
guru,  apakah  itu  bertanya  untuk  melacak,  bertanya  untuk  mengembangkan 

kemampuan, atau bertanya untuk menguji. 
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4)  Prinsip Belajar untuk Berpikir 

Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adaiah 

proses berpikir (learning how to think), yakni proses mengembangkan potenst 
seluruh otak. 
 

5)  Prinsip Keterbukaan 

Belajar adalah suatu proses mencoba berbagai kemungkinan. Segala sesuatu 
mungkin saja terjadi. Oleh sebab itu, anak perlu diberikan kebebasan untuk 

mencoba  sesuai  dengan  perkernbangan  kemampuan  logika  dan  nalarnya. 
Pembelajaran   yang   bermakna   adalah   pembelajaran   yang   menyediakan 

berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. 
Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan hipotesis dan secara 
terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan. 
 
 

c. Langkah Pelaksanaan Model Pembelajaran Inkuiri 
Secara umum proses pembetajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
inkuiri dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 
1)   Orientasi 

Langkah   orientasi   adalah   langkah   untuk   membina   suasana   atau   iklim 

pembelajaran  yang  responsif.  Pada  langkah  ini  guru  mengondisikan  agar 
siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Langkah orientasi merupakan 

langkah  yang  sangat  penting.  Keberhasilan  model  pembelajaran  inkuiri 
sangat  tergantung  pada  kemauan  siswa  untuk  beraktivitas  menggunakan 
kemampuannya dalam memecahkan masalah. 
 

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tahapan orientasi ini adalah : 
Menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai 

oleh siswa. 
Menjeiaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oieh siswa untuk 

mencapai tujuan. 
Menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam 

rangka memberikan motivasi belajar siswa. 
 

2)   Merumuskan masalah 

Merumuskan  masalah  merupakan  langkah  membawa  siswa  kepada  suatu 

persoalan  yang  mengandung  teka  teki.  Persoalan  yang  disajikan  adalah 

persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka teki itu. 
Dikatakan  teka  teki  dalam  rumusan  masalah  yang  ingin  dikaji  disebabkan 

masalah itu tentu ada jawabannya, dan siswa didorang untuk mencari jawaban 

yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang yang sangat penting dalam 
pembelajaran   inkuiri,   melalui   proses   tersebut   siswa   akan   memperoleh 

pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya   mengembangkan   mental 
melalui  proses berpikir. 
 

3)  Mengajukan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang 

dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan 
menebak (berhipotesis) pada setiap anak adalah dengan mengajukan berbagai 
pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban 
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sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban 

dari  suatu  permasalahan  yang  dikaji.  Perkiraan  sebagai  hipotesis  bukan 

sembarang  perkiraan,  tetapi  harus  memiliki  landasan  terpikir  yang  kokoh, 
sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. 
 

4)   Mengumpulkan data 

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring  informasi   yang dibutuhkan 

untuk mengkaji hipotesis yang diajukan. Dalam  model pembelajaran inkuiri, 
mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam 

pengembangan intelektual. 
 

5)   Menguji hipotesis 

Menguji   hipotesis   adalah   proses   menentukan   jawaban   yang   dianggap 

diterima  sesuai  dengan  data  atau  informasi  yang  diperoleh  berdasarkan 

pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari 
tingkat keyakinan siswa atas jawaban atas jawaban yang diberikan. Disamping 

itu,  menguji  hipotesis  juga  berarti  mengembangkan  kemampuan  berpikir 

rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan 

argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 

6)   Merumuskan kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temua yang diperoleh 

berdasarkan hasil pengajuan hipotesis. 
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4.    Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

a. Konsep Dasar dan Karakteristik Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas 
pembelajaran  yang  menekankan  kepada  proses  penyelesaian  masalah  yang 

dihadapi secara ilmiah. Terdapat 3 ciri utama dari Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah. Pertama, Model Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan rangkaian 

aktivitas pembelajaran, artinya dalam imple’mentasi MPBM ada sejumlah kegiatan 

yang harus dilakukan siswa. MPBM tidak mengharapkan siswa hanya sekedar 
mendengarkan,  mencatat,  kemudian  menghafal  materi  pelajaran,  akan  tetapi 
melalui MPBM siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, 
dan  akhirnya  menyimpulkan.  Kedua,  aktivitas  pembelajaran  diarahkan  untuk 

menyelesaikan masalah. MPBM menempatkan masalah sebagai kata kunci dari 
proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah maka tidak mungkin ada proses 

pembelajaran.  Ketiga,  pemecahan  masalah  dilakukan  dengan  menggunakan 

pendekatan  berpikir  secara  ilmiah.  Berpikir  dengan  menggunakan  metode 
ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan 

secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya berpikir ilmiah dilakukan melalui 
tahapan-tahapan tertentu sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah 

didasarkan pada data dan fakta yang jelas. 
 

Untuk mengimplementasikan MPBM, guru perlu memilih bahan pelajaran yang 

memiliki  permasalahan  yang  dapat  dipecahkan.  Permasalahan  tersebut  bisa 
diambil dari buku teks atau dari sumber-sumber lain misalnya dari peristiwa yang 

terjadi dilingkungan sekitar, dari peristiwa dalam keluarga atau dari peristiwa 

kemasyarakanatan. 
 

Strategi pembelajaran dengan pemecahan masalah dapat diterapkan: 
 Manakala guru menginginkan agar siswa tidak hanya sekadar dapat mengingat 

materi pelajaran, akan tetapi menguasai dan memahaminya secara penuh. 
Apabila guru bermaksud untuk mengembangkan keterampilan berpikii rasional 

siswa, yaitu kemampuan menganalisis situasi, menerapkar pengetahuan yang 

mereka miliki dalam situasi baru, mengenal adanya perbedaan antara fakta 

dan pendapat, serta mengembangkar kemampuan berpikir dalam membuat 
judgement secara objektif. 

Manakala  guru  menginginkan  kemampuan  siswa  untuk  memecahkar  serta 
membuat tantangan intelektual siswa. 

Jika  guru  ingin  rrremdorong  siswa  untuk  lebih  bertanggungjawab  dengan 

belajarnya. 
Jika guru ingin siswa memahami hubungan antara apa yang dipelajari dengan 

kenyataan dalam kehidupannya (hubungan antara teori dan kenyataan) 
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b. Tahapan-tahapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Banyak ahli yang menjelaskan bentuk penerapan MPBM. John Dewey seorang 

ahli pendidikan berkebangsaan Amerika menjelaskan 6 langkah MPBM yang 
kemudian dia namakan metode pemecahan masalah (problem solving), yaitu : 

 Merumuskan masalah, yaitu langkah siswa merientukan masalah yang akan 

dipecahkan. 
 Menganalisis masalah, yaitu langkah siswa meningjau masalah secara kritis 

dari berbagai sudut pandang. 
 Merumuskan   hipotesis,   yaitu   langkah   siswa   merumuskan   berbagai 

kemungkinan pemecahan sesuai dengan prngrtahuan yang dimilikinya. 
 Mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencari dan menggambarkan in 

formasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. 
 Pengujian  hipotesis,  yaitu  langkah  siswa  mengambil  atau  merumuskan 

kesimpulan  sesuai  dengan  penerimaan  dan  penolakaan  hipotesis  yang 

diajukan. 
 Merumuskan  rekomendasi  pemecahan  masalah,  yaitu  langkah  siswa 

menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai rumusan hasil 
pengajuan hipotesis dan rumusan kesimpulan. 
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Model Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir 

a.  Hakikat dan Pengertian Model Pembelajaran Peningkatan 

Telah dijelaskan bahwa salah satu kelemahan proses pembelajaran yang dilakukan 
para guru kita adalah kurang adanya usaha pengembangan kemampuan berpikir 

siswa. Dalam setiap proses pembelajaran pada mata pelajaran apapun kita lebih 

banyak mendorong siswa agar menguasai sejumlah materi pelajaran. Metode 

pembelajaran  yang  dibahas  pada  bab  ini  adalah  metode  pembelajaran  yang 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Metode pembelajaran 
ini pada awalnya diancang untuk pembelajaran llmu Pengetahuan Sosial (IPS). 
Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa selama ini IPS dianggap sebagai pelajaran 

hafalan. Namun demikian, tentu saja dengan berbagai penyesuaian topik, model 
pembelajaran yang akan dibahas ini juga dapat diterapkan pada mata pelajaran 

lain. Berdasarkan hasil penelitian, selama ini IPS dianggap sebagai pelajaran kelas 

dua. Para orang tua siswa berpendapat IPS merupakan pelajaran yang tidak terlalu 

penting  dibandingkan  dengan  pelajaran  lainnya,  seperti  IPA  dan  Matematika 

(Sanjaya, 2002). Hal ini merupakan pandangan yang keliru. Sebab, pelajaran apapun 
diharapkan dapat membekali siswa baik untuk terjun ke masyarakat maupun 

untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kekeliruan ini juga 

terjadi pada sebagian besar para guru. Mereka berpendapat bahwa IPS pada IPS 

pada hakikatnya adalah pelajaran hapalan yang tidak menantang untuk berpikir. 
IPS adalah pelajaran yang syarat dengan konsep-konsep, pengeman-pengertian, 
data, atau takta yang harus dihafal dan tidak perlu dibuktikan. 
 

Sekarang bagaimana mengubah paradigma berpikir tentang IPS sebagai mata 

pelajaran hafalan? bagaimana IPS dapat dijadikan mata pelajaran yang mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa? dibawah ini akan dijelaskan satu 
model pembelajaran berpikir dalam pelajaran IPS. Model pembelajaran ini adalah 

model  pembelajaran  hasil  dari  pengembaagan  yangtelah  diuji  coba  (Sanjaya, 
2002). 
 

Model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (MPPKB) adalah model 
pembelajaran  yang  bertumpu  kepada  pengembangan  kemampuan  berpikir 

siswa melalui telaahan fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk 
memecahkan masalah yang diajukan. 
 

Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam pengertian diatas. Pertama, MPPKB 

adalah model pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan 
berpikir, artinya tujuan yang ingin dicapai oleh MPPKB adalah bukan sekedar siswa 

dapat menguasai sejumlah materi pelajaran, akan tetapi bagaimana siswa dapat 

mengembangkan gagasan-gagasan atau ide-ide melalui kemampuan berbahasa 

secara verbal. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan bicara secara 

verbal merupakan salah satu kemampuan berpikir. 
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Kedua,  telaahan  fakta-fakta  sosial  atau  pengalaman  sosial  merupakan  dasar 

pengembangan kemampuan berpikir, artinya pengembangan gagasan dan ide-ide 

didasarkan kepada pengalaman sosial anak dalam kehidupan sehari-hari dan/atau 
berdasarkan kemampuan anak untuk mendeskripsikan hasil hasil pengamatan 

mereka terhadap berbagai fakta dan data yang mereka peroleh dalam kehidupan 

sehari-hari. 
 

Ketiga,  sasaran  akhir  MPPKB  adalah  kemampuan  anak  untuk  memecahkan 

masalah-masalah soisal sesuai dengan taraf perkembangan anak. 
 

b.  Hakikat Kemampuan berpikir dalam MPPKB 

Model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau MPPKB merupakan 
model  pembelajaran  yang  bertumpu  pada  proses  perbaikan  dan  peningkatan 

kemampuan berpikir siswa. Menurut Peter Reasin (1981), berpikir (thinking) adalah 

proses menta seseorang yang lebih dari sekadar mengingat (remembering) dan 
memahami (comprehending). Menurut Reason mengingat dan memahami lebih 

bersifat  pasif  daripada  kegiatan  berpikir  (thinking).  Mengingat  pada  dasarnya 

hanya melibatkan usaha penyimpanan sesuatu yang telah dialami untuk suatu saat 

dikeluarkan kembali atas permintaan; sedang memahami memerlukan pemerolehan 
apa yang didengar dan dibaca serta melihat keterkaitan antar aspek dalam rriemori. 
Berpikir adalah istilah yang lebih dari keduanya. Berpikir menyebabkan seseorang 
harus bergerak hingga diluar informasi yang didengarnya. Misalkan kemampuan 

berpikir  seseorang  untuk  menemukan  solusi  baru  dari  suatu  persoaian  yang 

dihadapi. 
 

Kemampuan berpikir memerlukan kemampuan mengingat dan memahami, oleh 

sebab itu kemampuan mengingat adalah bagian terpenting dalam mengembangkan 
kemampuan berpikir. Artinya, belum tentu seseorang yang memiliki kemampuan 

mengingat dan memahami memiliki kemampuan juga dalam berpikir. Sebaliknya, 
kemampuan berpikir seseorang sudah pasti diikuti oleh kemampuan mengingat 
dan memahami. Hal ini seperti yang dikemukakan Peter Reason, bahwa berpikir 

tidak mungkin terjadi tanpa adanya memori. Bila seseorang kurang memiliki daya 
ingat (working memory), maka orang tersebut tidak mungkin sanggup menyimpan 

masalah dan informasi yang cukup lama. Jika seseorang kurang memiliki daya ingat 

jangka panjang (long term memory), maka orang tersebut dipastikan tidak akan 
memiliki catatan masa lalu yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah- 
masalah yang dihadapi pada masa sekarang. Dengan demikian, berpikir sebagai 
kegiatan yang melibatkan proses mental memerlukan kemampuan mengingat dan 

memahami, sebaliknya untuk dapat mengingat dan memahami diperlukan proses 

mental yang disebut berpikir. 
 

Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  MPPKB  bukan  hanya  sekadar  model 
pembelajaran yang diarahkan agar peserta didik dapat mengingat dan memahami 
berbagai data, fakta atau konsep, akan tetapi bagaimana data, fakta, dan konsep 

tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk melatih kemampuan berpikir siswa 

dalam menghadapi dan memecahkan suatu persoalan 
 

c.   Karakteristik MPPKB 

Sebagai strategi pembelajaran yang diarahkan untuk nengembangkan kemampuan 
berpikir, MPPKB memiliki tiga karakteristik Jtama, yaitu sebagai berikut: 
1) Proses pembelajaran melalui MPPKB menekankan kepada proses mental siswa 
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secara  maksimal.  MPPKB bukan model pembelajaran yang nanya menuntut 

siswa seKaaar menaengar aan mencatat, tetapi menghendaki aktivitas siswa 

dalam proses berpikir. Hal ini sesuai dengan latar belakang psikologis yang 
menjadi tumpuannya, bahwa pembelajaran itu adalah peristiwa mental bukan 

peristiwa behavioral yang lebih menekankan aktivitas fisik. Artinya, setiap 

kegiatan belajar itu disebabkan tidak hanya peristiwa hubungan stimulus-respon 

saja, tetapi juga disebabkan karena dorongan mental yang diatur otaknya. 
Berkaitan dengan karakteristik tersebut, maka dalam proses implementasi 
MPPKB perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
·    Jika belajar tergantung pada bagaimana informasi diproses secara mental, 

maka proses kognitif siswa harus menjadi kepedulian utama guru. Artinya, 
guru harus menyadari bahwa proses pembelajaran itu yang terpenting bukan 

hanya apa yang dipelajari, tetapi bagaimana mereka mempelajarinya. 
·    Guru  harus  mempertimbangkan  tingkat  perkembangan  kognitif  sisw’a 

ketika merencanakan topik yang harus dipelajari secara metoda apa yang 
akan digunakan. 

·    Siswa harus mengorganisasi yang merekan pelajari. Dalam hal ini guru harus 

membantu agar siswa belajar untuk rnelihat hubungan anta bagian yang 

dipelajari. 
·    Informasi   baru   akan   bisa  ditangkap  lebih mudah oleh siswa manakala 

siswa dapat mengorganisasikannya dengan pengetahuan yang telah mereka 

miliki.  Dengan  demikian  guru  harus  dapat membantu siswa belajar 
dengan  memperlihatkan  bagaimana gagasan  baru  berhubungan  dengan 

pengetahuan  yang  telah mereka miliki 
·    Siswa harus secara aktif merespon apa yang mereka pelajari. Merespon 

dalam konteks ini adalah aktivitas mental bukan aktivitas secara fisik. 
 

2)   MPPKB dibangun dalam nuansa dialogis dan proses tanya jawab secara terus 

menerus. Proses pembelajaran melalui dialog dan tanya jawab itu diarahkan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, yang pada 
gilirannya kemampuan berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh 

pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. 
 

3)   MPPKB adalah model pembelajaran yang menyandarkan kepada dua sisi yang 

sama pentingnya, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan 
untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan sisi hasil belajar diarahkan 

untuk mengkonsirusi pengetahuan dan penguasaan materi pembelajarn baru. 
 

d.  Tahapan-tahapan Pembelajaran MPPKB 

MPPKB menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar hal 
ini sesuai dengan hakikat MPPKB yang tidak mengharapkan siswa sebagai objek 
belajar yang hanya duduk mendengarkan penjelasan guru kemudia mencatat 

untuk dihafalkan. Cara demikian bukan saja tidak sesuai dengan hakikat belajar 

sebagai usaha memperoleh pengalaman, namun juga dapat menghilangkan gairah 

dan motivasi belajar siswa (George W. Maxim, 1987) 
 

Ada 6 tahap dalam MPPKB. Setiap tahap dijelaskan sebagai berikut: 
1) Tahap Orientasi 

Pada tahap ini guru mengondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan 
pembelajaran. Tahap orientasi dilakukan dengan, pertoma, penjelasan tujuan 

‘yang harus dicapai baik tujuan yang berhubungan dengan penguasaan materi 
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pelajaran  yang  harus  dicapai,  maupun  tujuan  yang  berhubungan  dengan 

proses  pembelajaran  atau  kemampuan  berpikir  yang  harus  dimiliki  siswa, 
kedua,  penjelasan  proses  pembelajaran  yang  harus  dilakukan  siswa,  yaitu 
penjelasn tenatng apa yang harus dilakukan siswa dalam setiap tahapan proses 

pembelajaran. 
 

Pemahama siswa terhadap arah dan tujuan yang harus dicapai dalam proses 

pembelajaran seperti yang dijelaskan pata tahap orientasi sangat merientukan 
keberhasilan MPPKB. Pemahaman yang baik akan membuat siswa tahu kemana 

mereka akan dibawa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar mereka. 
Oleh sebab itu, tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

implementasi proses pembelajaran. Untuk itulah dialog yang dikembangkan 

guru pada tahapan ini harus mampu menggugah dan menumbuhkan minat 

belajar siswa. 
 

2)  Tahap Pelacakan 

Tahap pelacakan adalah tahapan penjajakan untuk memahami pengalaman dan 

kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan 

dibicarakan. Melalui tahapan inilah guru mengembangkan dialog dan Tanya 
jawab untuk mengungkap pengalaman apa saja yang telah dimiliki siswa yang 

diangap relevan dengan tema yang akan dikaji. Dengan berbekal pemahaman 

itulah  selanjutnya  guru  rnenentukan  bagaimana  ia  harus  mengembangkan 
dialog dan Tanya jawab pada tahapan-tahapan selanjutnya. 
 

3)  Tahap Kontrontasi 
Tahap konfrontasi adalah tahapan penyajian persoalan yang harus dipecahkan 

sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Untuk merangsang 

peningkatan  kemampuan  siswa  pada  tahapan  ini  guru  dapat  memberikan 
persoalan-persoalan yang dilematis yang memerlukan jawaban atau jalan keluar. 
Persoalan yang diberikan sesuai dengan tema atau topik itu tentu saja persoalan 
yang sesuai dengan kemampuan dasar atau pengalaman siswa seperti yang 

diperoleh pada tahap kedua. Pada tahap ini guru harus dapat mengembangkan 

dialog agar siswa benar-benar memahami persoalan yang harus dipecahkan. 
Mengapa demikian? Sebab, pemahaman terhadap masalah akan mendorong 

siswa untuk dapat berpikir. Oleh sebab itu, keberhasilan pembelajaran pada 
tahap selanjutnya akan ditentukan oelh tahapan ini. 
 

4)  Tahap Inkuiri 
Tahap  inkuiri  adalah  tahapan  terpenting  dalam  MPPKB.  Pada  tahap  inilah 

siswa berpikir yang sesungguhnya. Melalui tahapan inkuiri, siswa diajak untuk 

memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu, pada tahapan ini guru 
harus memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

gagasan dalam upaya pemecahan persoalan. Melalui berbagai teknik bertanya 

guru  harus  dapat  menumbuhkan  keberanian  siswa  agar  mereka  dapat 

menjelaskan, mengungkap fakta sesuai dengan pengalamannya, memberikan 

argumentasi yang meyakinkan, mengembangkan gagasan, dan lain sebagainya 
 

5)  Tahap Akomodasi 
Tahap akomodasi adalah tahapan pembentukan pengetahuan baru melalui 
proses penyimpulan. Pada tahap ini siswa dituntut untuk dapat menemukan 

kata-kata kunci sesuai dengan topic atau tema pembelajaran. Pada tahap ini 
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melalui dialog, guru membimbing agar siswa dapat menyimpulkan apa yang 

mereka  temukan  dan  mereka  pahami  sekitar  topic  yang  dipermasalahkan. 
Tahap akomodasi dapat juga dikatakan sebagai tahap pemantapan hasil belajar, 
sebab pada tahap ini siswa diarahkan untuk mampu mengungkap kembali 
pembahasan yang diangap penting dalam proses pembelajaran 
 

6) Tahap Transper 

Tahap transper adalah tahapan penyajian masalah baru yang sepadan dengan 
masalah yang disajikan. Tahap transper dimaksudkan sebagai tahapan agar siswa 

mampu mentransfer kemampuan berpikir setiap siswa untuk memecahkan 

masalah-masalah baru, Pada tahap ini guru dapat memberikan tugas-tugas 

yang sesuai dengan topik pembahasan. 
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6. Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Konsep Model Pembelajaran Kooperatif 

Model   pembelajaran   kelompok   adalah   rangkaian   kegiatan   belajar   yang 
dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan, Ada empat unsur penting dalam model 
pembelajaran kooperatif, yaitu: (1) adanya peserta dalam kelompok; (2) adanya 

aturan jelompok; (3) adanya upaya belajar; (4) adanya tujuan yang harus dicapai. 
 

Peserta  adalah  siswa  yang  melakukan  proses  pembelajaran  dalam  setiap 

kelompok belajar. Pengelompokan siswa bisa ditetapkan berdasarkan beberapa 

pendekatan,  diantaranya  pengelompokan  yang  didasarkan  atas  minat  dan 

bakat siswa, pengelompokan yang didasarkan atas latar belakang kemampuan, 
pengelompokan yang didasarkan atas campuran baik campuran ditinjau dari minat 

maupun campuran ditinjau dari kemampuan. Pendekatan apa pun yang digunakan, 
tujuan pembelajaran haruslah menjadi pertimbangan utama. 
 

Aturan kelompok adalah segala sesuatu yang menjadi kesepakatan semua pihak 

yang terlibat, baik siswa sebagai peserta didik, maupun siswa sebagai anggota 

kelompok. Misalnya, aturan tentang pembagian tugas setiap anggota kelompok, 
waktu dan tempat pelaksanaan, dan lain sebagainya. 
 

Salah satu model dari model pembelajaran kelompok adalah model pembelajaran 

kooperatif  (cooperative  learning).  Model  pembelajaran  kooperatif  merupakan 

model  pembelajaran  kelompok  yang  akhir-akhir  ini  menjadi  perhatian  dan 

dianjurkan para ahli pendidikan untuk digunakan. Slavin (195) mengemukakan 
dua alasan, pertama, beberapa hasil oenelitian membuktikan bahwa pemggunaan 

pembelajaran  kooperatif  Japat  meningkatkan  prestasi  belajar  siswa  sekaligus 

dapat   meningkatkan   cemampuan   hubungan   sosial,   menumbuhkan   sikap 
menerima kekurangan Jiri dan orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri. 
Kedua, pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan kebutuhan siswa dalam 
belajar  berpikir,  memecahkan  masalah,  dan  mengintegrasikan  pengetahuan 

dengan keterampilan. Dari dua alasan tersebut, maka pembelajaran kooperatif 

merupakan bentuk pembelajaran yang dapat memperbaiki sistem pembelajaran 
yang selama ini memiliki kelemahan. 
 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan 

sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang 

mern-punyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku 

yang berbeda (heterogen). Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap 

kelompok  akan  memperoleh  penghargaan  (reward),  jika  kelompok  mampu 

menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Dengan demikian, setiap anggota 
kelompok akan mempunyai ketergantungan positif. Ketergantungan semacam 

itulah yang selanjutnya akan memunculkan tanggung jawab individu terhadap 
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kelompok   dan   keterampilan   interpersonal   dari   setiap   anggota   kelompok. 
Setiap individu akan saling membantu, mereka akan mempunyai motivasi untuk 

keberhasilan kelompok, sehingga setiap individu akan memiliki kesempatan yang 
sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompok. 
 

Model pembelajaran ini bisa digunakan manakala : 
Guru  menekankan  pentingnya  usaha  kolektif  disamping  usaha individual 

 dalam belajar. 
·    Jika guru menghendaki seluruh siswa (bukan hanya siswa yang pintar saja) 

 untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar 
  Jika guru ingin menanamkan, bahwa siswa dapat belajar dari teman lainnya, 

 dan belajar dari bantuan orang lain. 
  Jika  guru  menghendaki  untuk  mengembangkan  kemampuan  komunikasi 

 siswa sebagai bagian dari isi kurikulum. 
·    Jika guru menghendaki meningkatnya motivasi siswa dan menambah tingkat 

 partisipasi mereka. 
  Jikagurumenghendakiberkembangnyakemampuansiswadalammemecahkan 

 masalah dan menemukan berbagai solusi pemecahan. 
 

b.  Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajarankooperatifberbedadenganmodelpembelajaranyanglain.Perbedaan 
tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan kepada 

kerja sama dalam kelompok. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan 
akademik dalam pengertian penguasaan bahan pelajaran, tetapi juga adanya 

unsur kerja sama untuk penguasaan materi tersebut. Adanya kerja sama inilah 

yang menjadi ciri khas dari pembelajaran kooperatif. 
 

Slavin, Abrani, dan Chambers (1996) berpendapat bahwa belajar melalui kooperatif 

dapat  dapat  dijelaskan  dari  beberapa  perspektif,  yaitu  perspektif  motivasi, 
perspektif sosial, perspektif perkembangan kognitif, dan perspektif elaborasi 
kognitif. Perspektif motivasi artinya bahwa penghargaan yang diberikan kepada 

kelompok  memungkinkan  setiap  angota  kelompok  akan  saling  membantu. 
Dengan demikian, keberhasilan setiap individu pada dasarnya adalah keberhasilan 

kelompok. Hal semacam ini akan mendorong setiap anggota kelompok untuk 
memperjuankan keberhasilan kelompoknya. 
 

Perspektif  sosial  artinya  bahwa  melalui  kooperatif  setap  siswa  akan  saling 

membantu dalam belajar karena mereka menginginkan semua anggota kelompok 

memperoleh  keberhasilan.  Bekerja  secara  kelompok  dengan  mengevaluasi 
keberhasilan sendiri oleh kelompok, merupakan iklim yang bagus, di mana setiap 
anggota kelompok menginginkan semuanya memperolah keberhasilan. 
 

Perspektif  perkembangan  kognitif  artinya  bahwa  dengan  adanya  interaksi 
antara anggota kelompok dapat mengembangkan prestasi siswa untuk berpikir 

mengolah berbagai informasi. Elaborasi kognitif, artinya bahwa setiap   siswa 
akan  berusaha  untuk  memahami  dan  menimba  informasi  untuk  menambah 

pengetahuan kognitifnya. Dengan demikian, karakteristik model pembelajaran 

kooperatif adalah : 
a. Pembelajaran secara kelompok 

b. Didasarkan pada manajemen kooperatif 

c. Kemauan untuk bekerja sama 

d. Keterampilan bekerja sama 
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c.  Prinsip-prinsip Model Pembelajaran Kooperatif 

Terdapat empat  prinsip  dasar pembelajaran  kooperatif,  seperti dijelaskan di 
bawah ini: 

1)  Prinsip Ketergantungan Positif 

Untuk  terciptanya  kelompok  kerja  yang  efektif,  setiap  anggota  kelompok 

masing-masing  perlu  membagi  tugas  sesuai  dengan  tujuan  kelompoknya. 
Tugas tersebut tentu saja disesuaikan dengan kemampuan setiap anggota 

kelompok. Inilah hakikat ketergantungan positif, artinya tugas kelompok tidak 
mungkin bisa diselesaikan manakala ada anggota yang tidak bisa menyelesaikan 

tugasnya, dan semua ini memeriukan Kerja sama yang baik dari masing-masing 

anggota kelompok. Anggota kelompok yang  mempunyai  kemampuan  lebih, 
diharapkan   mau   dan   mampu membantu temannya untuk menyelesaikan 

tugasnya 
 

2) Tanggung Jawab Perseorangan 

Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Oleh karena 

keberhasilan  kelompok  tergantung  pada  setiap  anggotanya,  maka  setiap 
anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. 
Setiap   anggota   harus   memberikan   yang   terbaik   untuk   keberhasilan 

kelompoknya. Untuk mencapai hal tersebut, guru perlu memberikan penilaian 
terhadap individu dan juga kelompok. Penilaian individu bisa berbeda, akan 

tetapi penilaian kelompok harus sama. 
 

3) Interaksi Tatop Muka 

Pembelajaran   kooperatif   memberi   ruang   dan   kesempatan   yang   luas 
kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka sating memberikan 

informasi dan saling membelajarkan. Interaksi tatap muka akan memberikan 

pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok untuk bekerja 
sama, menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing 

anggota, dan mengisi kekurangan masing-masing. 
 

4)  Partisipasi dan Komunikasi 
Rembelajaran kooperatif melatih siswa untuk dapat mampu berpartistpasi 
aktif dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting sebagai bekal mereka 

dalam kehidupan di masyarakat kelak. Oleh sebab itu, sebelum melakukan 

kooperatif, guru perlu membekali siswa dengan kemampuan berkomunikasi, 
misalnya   kemampuan   mendengarkan   dan   kemampuan   berbicara,   cara 

menyatakan  ketidaksetuuan  atau  cara  menyanggah  pendapat  orang  lain 

secara santun, tidak memojokkan; cara menyampaikan gagasan dan ide-ide 

yang dianggapnya baik dan berguna. 
 

d.  Prosedur Pembelajaran Kooperatif 

Prosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas empat tahap, yaitu 

1)  Penjelasan Materi 
Tahap penjelasan diartikan sebagai proses .penyampaian pokok-pokok materi 
pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama dalam tahap 

ini adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi pelajaran. Pada tahap 
ini guru memberikan gambaran umum tentang materi pelajaran yang harus 

dikuasai yang selanjutnya siswa akan memperdalam materi dalam pembelajaran 
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kelompok. Pada tahap ini guru dapat menggunakan metode ceramah, curah 

pendapat, dan Tanya jawab, bahkan kalau perlu guru juga dapat menggunakan 

berbagai media pembelajaran agar proses penyampaian dapat labih menarik 
siswa. 
 

2)  Belajar dalam Kelompok 

Setelah  guru  menjelaskan  gambaran  umum  tentang  pokok-pokok  materi 
pelajaran, selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada kelompoknya masing- 
masingyangtelah dibentuk sebelumnya. 
 

3)  Penilaian 

Penilaian dalam model pembelajaran kooperatif bisa dilakukan dengan tes 

atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara individual maupun kelompok. 
Tes individual nantinya akan memberikan informasi kemampuan setiap siswa; 
dan tes kelompok akan memberikan informasi kemampuarv setiap kelompok. 
Hasil akhir setiap siswa adalah penggabungan keduanya dan dibagi dua. Nilai 
setiap kelompok memiliki nilai sama dalam kelompoknya. Hal ini disebabkan 

nilai kelompok adalah nilai bersama dalam kelompoknya yang merupakan hasil 
kerja sama setiap anggota kelompok 
 

4)  Pengakuan Kelompok 

Pengakuan  kelompok  adalah  penetapan  kelompok  mana  yang  dianggap 
paling menonjol atau kelompok paling berprestasi untuk kemudian diberikan 

penghargaan atau hadiah. Pengakuan dan pemberian penghargaan tersebut 
diharapkan  dapat  memotivasi  kelompok  untuk  terus  berprestasi  dan  juga 

membangkitkan motivitasi kelompok lain untuk lebih mampu meningkatkan 

prestasi mereka 
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Model Pembelajaran Kontekstual 
a. Konsep Dasar Model Pembelajaran Kontekstual 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu model pembelajaran yang 
menekankan  kepada  proses  keterlibatan  siswa  secara  penuh  untuk  dapat 

menemukan  materi  yang  dipelajari  dan  menghubungkannya  dengan  situasi 
kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk.dapat menerapkannya dalam 

kehidupan mereka. 
 

Dari konsep tersebut ada tiga hal yang harus kita pahami. Pertama, CTL menekankan 

kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi, artinya proses belajar 

diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Proses belajar dalam 

konteks CTL tidak mengharapkan agar siswa hanya mener.ima pelajaran, akan 

tetapi proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. 
 

Kedua, CTL mendorong siswa agar dapat menemukan hubungan antara materi 
yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata, artinya siswa dituntut untuk dapat 
menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan 

nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang 

ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan bermakna 

secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam 
memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. 
 

Ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan, artinta 

CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat rnemahami materi yang dipelajarinya, 
akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam 

kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran dalam kontek CTL, bukan untuk ditumpuk 
diotak dan kemudian dilupakan, akan tetapi sebagai bekal mereka dalam mengarung1 

kehidupan nyata. 
 

Sehubungan  dengan  itu,  terdapat  lima  karakteristik  penting  dalam  proses 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL 
1)    Dalam CTL, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang 

 sudah ada (activiting knowledge), artinya apa yang akan dipelajari tidak terlepas 
 dari pengetahuan yang sudah dipelajari, dengan demikian pengetahuan yang 
 akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan 

 satu sama lain. 
2)   Pembelajacan  yang  kontekstual  adalah  belajar  dalam  rangka  memperoleh 

 dan menambah pengetahuan baru (acquiring knowledge). Pengetahuan baru 

 itu  diperoleh  dengan  cara  deduktif,  artinya  pembelajaran  dimulai  dengan 

 mempelajarai secara keseluruhan, kemudian memerhatikan detailnya. 
3)  Pemahaman  pengetahuan  (understanding  knowledge),  artinya  pengetahuan 

 yang diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk dipahami dan diyakini, misalnya 
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dengan cara meminta tanggapan dari yang lam tentang pengetahuan yang 

diperolehnya  dan  berdasarkan  tanggapan  tersebut  baru  pengetahuan  itu 

dikembangkan. 
4)   Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying knowledge), 

artinya   pengetahuan   dan   pengalaman   yang   diperolehnya   harus   dapat 

diaplikasikan  dalam  kehidupan  siswa,  sehingga  tampak  perubahan  perilaku 

siswa. 
5)   Melakukan  refleksi  (reflecting knowledge)  terhadap  strategi  pengembangan 

pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan 

penyempurnaan strategi. 
 

b. Perbedaan CTL dengan Pembelajaran Konvensional 
Apa perbedaan pokok antara pembelajaran CTL dan pembelajaran konvensional 
seperti yang banyak diterapkan sekolah sekarang ini? Di bawah ini dijelaskan secara 

singkat perbedaan kedua model tersebut dilihatdari konteks tertentu. 
1)    CTL menempatkan siswa sebagai subjek belajar, artinya siswa berperan aktif 

 dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menemukan dan 1 menggali 
 sendiri materi pelajaran. Sedangkan, dalam pembelajaran konvensional siswa 

 ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi 
 secara pasif 

2)   Dalam  pembelajaran  CTL,  siswa  belajar  melalui  kegiatan  kelompok,  seperti 
 kerja kelompok, berdiskusi, saling menerima dan member!. Sedanskan dalam 

 pembelajaran konvensional siswa lebih banyak belajar secara individual dengan 

 menerima, mencatat, dan menghafal materi pelajaran. 
3)   Dalam  CTL,  pembelajaran  dikaitkan  dengan  kehidupan  nyata  secara  riil, 

 sedangkan dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran bersifat teoretis 

 dan abstrak. 
4)   Dalam  CTL,  kemampuan  didasarkan  atas  pengalaman,  sedangkan  dalam 

 pembelajaran konvensional kemampuan diperoleh melalui latihan-latihan. 
5)   Tujuan  akhir  dari  proses  pembelajaran  melalui  CTL  adalah  kepuasan  diri; 

 sedangkan dalam pembelajaran konvensional, tujuan akhir adalah nilai atau 

 angka. 
6)   Dalam  CTL,  tindakan  atau  perilaku  dibangun  atas  kesadaran  diri  sendiri, 

 misalnya individu tidak melakukan perilaku tertentu karena ia menyadari bahwa 

 perilaku itu merugikan dan tidak bermanfaat; sedangkan dalam pembelajaran 
 konvensional, tindakan atau perilaku individu didasarkan oleh faktor dari luar 

 dirinya, misalnya individu tidak melakukan sesuatu disebabkan takit hukuman 

 atau sekadar untuk memp.eroleh angka atau nilai dari guru. 
7)   Dalam CTL, pengetahuan yang dimiliki setiap individu selalu berkembang sesuai 

 dengan pengalaman yang dialaminya, oleh sebab itu setiap siswa bisa terjadi 
 perbedaan  dalam  memaknai  hakikat  pengetahuan  yang  dimilikinya.  Dalam 
 pembelajaran  konvensional  ha  I  ini  tidak  mungkin  terjadi.  Kebenaran  yang 

 dimiliki bersifat absolut dan final, oleh karena pengetahuan dikonstruksi oleh 

 orang lain. 
8)   Dalam   pembelajaran   CTL,   siswa   bertanggung   jawab   dalam   memonitor 

 dan   mengembangkan   pembelajaran   mereka   masing-masing;   sedangkan 
 dalam  pembelajaran  konvensional  guru  adalah  penentu  jalannya  proses 

 pembelajaran. 
9)   Dalam  pembelajaran  CTL,  pembelajaran  bisa  terjadi  di  mana  saja  dalam 

 konteks dan setting yang berbeda sesuai dengan kebutuhan; sedangkan dalam 

pembelajaran konvensional pembelajaran hanya terjadi di dalam kelas. 
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10) Oleh karena tujuan yang ingin dicapai adalah seluruh aspek perkembangan 

siswa, maka dalam CTL keberhasilan pembelajaran diukur dengan berbagai 
cara, misalnya dengan evaluasi proses, hasil karya siswa, penampilan, rekaman, 
observasi, wawancara, dan lain sebagainya; sedangkan dalam pembelajaran 

konvensional keberhasilan pembelajaran biasanya hanya diukur dari tes. 
 

Beberapa perbedaan pokok si atas, tnenggambarkan bahwa CTL memang memiliki 
karakteristik tersendiri baik dilihat dari asumsi maupun proses pelaksanaan dan 
pengelolaannya. 
1. Asas-Asas CTL 

CTL memiliki 7 asas yang melandasi pelaksanaan proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kontekstual. Seringkali asas ini disebut juga 

komponen-komponen CTL. 

a)  Konstruktivisme 

Pembelajaran  melalui  CTL  pada  dasarnya  mendorong  agar  siswa  bisa 

mengkonstruksi pengetahuannya melalui proses pengamatan dan 
pengalaman.  Mengapa  demikian? Sebab,  pengetahuan  hanya  akan 

fungsional  manakala  dibangun  oleh  individu.  Pengetahuan  yang  hanya 
diberikan  tidak  akan  menjadi  pengetahuan  yang  bermakna.  Atas  dasar 

asumsi  yang  mendasar  itulah,  maka  penerapan  asas  konstruktivisme 

dalam pembelajaran CTL, siswa didorong untuk mampu mengkonstruksi 
pengetahuan sendiri melalui pengalaman nyata 
 

b)  Inkuiri 
Asas  kedua  dalam  pembelajaran  CTL  adalah  inkuiri.  Artinya,  proses 

pembelajaran  didasarkan  pada  pencarian  dan  peneluan  melalui  proses 
berpikir  secara  sistematis.  Pengetahuan  bukanlah  sejumlah  fakta  hasil 
dari rnengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. Dengan 

demikian  dalam  proses  perencanaan,  guru  bukanlah  mempersiapkan 
sejumlah materi yang harus dihafal, akan tetapi merancang pembelajaran 

yang memungkinkan siswa dapat menemukan sendiri materi yang harus 
dipahaminya 
 

Apakah inkuiri hanya bisa dilakukan untuk mata pelajaran tertentu saja? 

Tentu tidak. Berbagai topik dalam setiap mata pelajaran dapat dilakukan 

melalui proses inkuiri. Secara umum proses inkuiri dapat dilakukan melalui 
beberapa langkah, yaitu : 
a. Merumuskan masalah 

b. Mengajukan hipotesis 

c. Mengumpulkan data 

d. Menguji hipotesis berdasarkan data yang ditemukan 

e. Membuat kesimpulan 
 

c)  Bertanya 

Belajar  pada  hakikatnya  adalah  bertanya  dan  menjawab  pertanyaan. 
Bertanya  dapat  dipandang  sebagai  refleksi  dari  keingintahuan  setiap 

individu;  sedangkan  menjawab  pertanyaan  mencerminkan  kemampuan 
seseorang dalam berpikir. Dalam proses pembelajaran melalui CTL, guru tidak 

menyampaikan informasi begitu saja, akan tetapi memancing agar siswa 

dapat menemukan sendiri. Karena itu peran bertanya sangat penting, sebab 

melalui pertanyaan-pertanyaan guru dapat membimbing dan mengarahkan 
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siswa untuk menemukan setiap materi yang dipelajarinya. 
 

Dalam suatu pembelajaran yang produktif kegiatan bertanya akan sangat 

berguna untuk: 
a. Menggali  informasi  tentang  kemampuan  siswa  dalam  penguasaan 

materi pelajaran 

b.  Membangkitkan motivasi belajar siswa 

c.   Merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu 
d.   Memfokuskan siswa pada sesuatu yang diinginkan 

e.   Membimbing siswa untuk menemukan atau menyimpulkan sesuatu 
 

d)  Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Dalam  kelas  CTL,  penerapan  asas  masyarakat  belajar  dapat  dilakukan 

dengan menerapkan pembelajaran melalui kelompok belajar. Siswa dibagi 
dalam  kelompok-kelompok  yang  anggotanya  bersifat  heterogen,  baik 
dilihat dari kemampuan dan kecepatan belajarnya, maupun dilihat dari bakat 

dan minatnya. Biarkan dalam kelompoknya mereka sating membelajarkan; 
yang memiliki kemampuan tertentu didorong untuk menularkannya pada 

yang lain. 
 

e) Pemodelan (Modeling) 

Yang dimaksud dengan asas modeling adalah proses pembelajaran dengan 
memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. 
Misalnya,  guru  memberikan  contoh  bagaimana  cara  mengoperasikan 
sebuah alat, atau bagaimana cara melafalkan sebuah kalimat asing, dan lain 

sebagainya. 
 

Proses modeling tidak terbatas dari guru saja, akan tetapi dapat juga guru 

memanfaatkan  siswa  yang  dianggap  memiliki  kemampuan.  Modeling 

merupakan  asas  yang  cukup  penting  dalam  pembelajaran  CTL,  sebab 
melalui modeling siswa dapat terhindar dari pembelajaran yang teoretis- 
abstrak yang dapat memungkinkan terjadinya verbalisme 
 

d)  Refleksi 
Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari yang 
dilakukan dengan cara menurutkan kembali kejadian-refleksi, pengaiaman 

oeiajar itu aKan aimasuKKan aaiam struKtur KognitiT siswa yang pada 

akhirnya  akan  menjadi  bagian  dari  pengetahuan  yang  dimilikinya.  Bisa 

terjadi melalui proses refleksi siswa akan memperbarui pengetahuan yang 

telah dibentuknya, atau menambah khazanah pengetahuannya 
 

Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan CTL, setiap berakhir 

proses pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

jmerenung atau mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya. Biarkan 

secara bebas siswa menafsirkan pengalamannya sendiri, sehingga ia dapat 

menyimpulkan tentang pengaiaman belajarnya. 
 

e)  Penilaian Nyata (Authentic Assesment) 

Penilaian nyata (Authentic Assesment) adalah proses yang dilakukan guru 
untuk  mengumpulkan  informasi  tentang  perkembangan  belajar  yang 

dilakukan siswa. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui apakan siswa 
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benar-benar belajar atau tidak; apakah pengaiaman belajar siswa memiliki 
pengaruh  positif  terhadap  perkembnagan  intelektual  maupun  mental 
siswa. 
 

Penilaian  yang  autentik  dilakukan  secara  terintegrasi  dengan  proses 

pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara terus menerus selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, tekanannya diarahkan kepada 

proses belajar bukan kepada hasil belajar. 
 

2.  Pola dan Tahapan Pembelajaran CTL 

Misalkan pada suatu hari guru akan membelajarkan anak tentang fungsi pasar. 
Kompetensi yang harus dicapai adalah kemampuan anak untuk memahami fungsi 
dan jenis pasar. Untuk mencapai kompetensi tersebut dirumuskan beberapa 

indikator hasil belajar: 
Siswa dapat menjelaskan pengertian pasar 
Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis pasar 

Siswa dapat menjelaskan perbedaan karakteristik antara pasar tradisional 
      dengan pasar nontradisional 
Siswa dapat menyimpulkan tentang fungsi pasar 
Siswa bisa membuat karangan yang ada kaitannya dengan pasar 
 

Untuk mencapai tujuan kompetensi di atas, dengan menggunakan CTL guru 

melakukan langkah-langkah pembelajaran seperti di bawah ini: 
a.  Pendahuluan 

1)  Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses 

pembelajaran dan pentingnya materi pelajaran yang akan dipelajari. 
2)  Guru menjelaskan prosedur pembelajaran CTL : 
Siswa  dibagi  ke  dalam  beberapa  kelompok sesuai  dengan jumlah 

siswa 

Tiap  kelompok  ditugaskan  untuk  melakukan  observasi,  misalnya 
kelompok  1  dan  2  melakukan  observasi  ke  pasar  tradisional,  dan 

kelompok 3 dan 4 melakukan observasi ke pasar swalayan 
Melalui observasi siswa ditugaskan untuk mencatat berbagai hal yang 

ditemukan di pasar-pasar tersebut 

3)  Guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh 
siswa 
 

b.  Inti 
Di lapangan 

1.  Siswa melakukan observasi ke pasar sesuai dengan pembagian tugas 

kelompok 
2.   Siswa  mencatat hal-hal yang mereka temukan  di  pasar sesuai dengan 

alat observasi yang telah mereka tentukan sebelumnya. 
 

Di dalam kelas 

1.  Siswa  mendiskusikan  hasil temuan mereka sesuai dengan  v 
kelompoknya masing-masing 

2.   Siswa melaporkan hasil diskusi 
3.   Setiap  kelompok  menjawab  setiap  pertanyaan  yang  diajukan  oleh 

kelompok yang lain Penutup 

4.   Dengan bantuan guru siswa menyimpulkan hasil observasi sekitar masalah 
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pasar sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai 
5.   Guru menugaskan siswa untuk membuat karangan tentang pengalaman 

belajar mereka dengan tema “pasar” 
 

Apa  yang dapat  Anda  tangkap dari  pembelajaran  dengan rnenggunakan 

CTL? 
 

Ya, pada CTL untuk mendapatkan kemampuan pemahaman konsep, anak 

mengalami langsung dalam kehidupan nyata di masyarakat. Kelas bukanlah 

tempat untuk mencatat atau menerima informasi dari guru, akan tetapi kelas 

digunakan untuk salin membelajarkan. Untuk itu ada beberapa 
 

Catatan dalam penerapan CTL sebagai suatu model pembelajaran, yaitu 

sebagai berikut: 
1.  CTL adalah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa 

secara penuh, baik fisik maupun mental, 
2.   CTL memandang bahwa belajar bukan menghafal, akan tetapi proses 

berpengalaman dalam kehidupan nyata. 
3.   Kelas dalam pembelajaran CTL bukan sebagai tempat untuk memperqleh 

informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan 

mereka di lapangan. 
4.   Materi pelajaran ditemukan oleh siswa sendiri, bukan hasil pemberian 

dari orang lain. 
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Model Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan 

(PAKEM) 

a. Pengantar 

Pembelajaran merupakan salah satu unsur penentu baik tidaknya lulusan yang dihasilkan 

olehsuatusistempendidikan.Iaibaratjantungdariprosespembelajaran.Pembelajaranyang 
baik cenderung menghasilkan lulusan dengan hasil belajar yang baik pula. Demikian pula 

sebaliknya. Hasil belajar pendidikan di Indonesia masih dipandang kurang baik.  Sebagian 

besar siswa belum mampu menggapai potensi ideal/optimal yang dimilikinya. Oleh karena 

itu, perlu ada perubahan proses pembelajaran dari kebiasaan yang sudah berlangsung 

selama ini. 
 

Pembelajaran yang saat ini dikembangkan dan banyak dikenalkan ke seluruh pelosok tanah 

air adalah Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan atau disingkat dengan 

PAKEM. Disebut demikian karena pembelajaran ini dirancang agar mengaktifkan anak, 
mengembangkan kreativitas sehingga efektif namun tetap menyenangkan. 
 

Modul  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  apa,  mengapa,  dan 

bagaimana PAKEM tersebut, serta prosedur atau langkah-langkah yang dapat dilakukan 

instruktur. Dengan membaca dan mengikuti proses-proses  yang telah dirancang dalam 

modul ini, para peserta diharapkan dapat mengenal apa, mengapa, dan bagaimana PAKEM 
tersebut, dan pada akhirnya diharapkan dapat menerapkan di kelasnya masing-masing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Sumber : Depdiknas, 2005: 71) 

Gambar 2. Model Pembelajaran PAKEM 
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LANGKAH KEGIATAN 
 

Secara diagramatik, langkah pembelajaran dalam pertemuan ini digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Langkah Model Pembelajaran PAKEM 

 
 

1)  Kegiatan diawali dengan pengantar singkat oleh instruktur tentang rencana kegiatan dan 

kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti kegiatan. Kemudian juga disampaikan 
pengaturan peserta dan aturan main pelaksanaan kegiatan. 

2)   Kegiatan berikutnya adalah permodelan PAKEM.Instruktur memodelkan pelaksanaan 
PAKEM dengan melibatkan peserta sebagai murid. Pemodelan selain dimaksudkan 

agar peserta dapat menghayati bagaimana mengikuti PAKEM, mereka juga diharapkan 

dapat merasakan perbedaan antara pengalaman sebelumnya dengan PAKEM. 
3)   Diskusi kelompok. Diskusi kelompok (4-6 orang) tentang hal-hal baru yang ditemukan 

dalam pembelajaran PAKEM ” ditinjau dari beberapa hal, antara lain: kegiatan anak dan 
bentuk layanan yang diberikan guru, jenis pertanyaan atau penugasan yang dikerjakan 

siswa, interaksi antar siswa dan interaksi lainnya, sumber belajar yang digunakan, 
dan lain sebagainya. Selanjutnya proses dan hasil diskusi dituliskan pada format yang 

disajikan pada tabel berikut 
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Tabel 8. Format/Pencatat hasil Diskusi 
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Komponen Pembelajaran Hal baru yang Berbeda dengan Kebiasaan Pembelajaran selama Ini 

Kegiatan Siswa a. 
b. 
c. 

Kegiatan Guru a. 
b. 
c. 

Interaksi Antar Siswa a. 
b. 
c. 

Interaksi Siswa dengan 

Guru 

a. 
b. 
c. 

Jenis Pertanyaan 

atau Penugasan Yang 

Dikerjakan Siswa 

a. 
b. 
c. 

Sumber Belajar Yang 

Digunakan 

a. 
b. 
c. 

Lainnya: …. a. 
b. 
c. 
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4) Berbagi  Hasil Diskusi  

Hasil diskusi kelompok selanjutnya dipajang di tempat-tempat yang agak terpisah 

·   Salah seorang dari setiap kelompok menunggui hasil kerjanya dan siap menjelaskan 

kepada kelompok lain yang mendatangi dan menanyakan segala sesuatu yang terkait 
dengan hasil karyanya 

·   Kelompok lain mengunjungi dan belajar dari kelompok lain (berkeliling sehingga semua 

hasil kerja kelompok lain sempat dikunjungi dan dipelajari). 

5)  Presentasi Video/multimedia tentang PAKEM 

·   Instruktur  memberikan  informasi  kepada  peserta  pelatihan  untuk  memperhatikan 

rekaman ideo/multimedia secara cermat dan memberikan bentuk tagihannya, yakni, 
memperbaiki hasil diskusi kelompok sebelumnya. 

·   Instruktur menampilkan rekaman video/multimedia yang memperlihatkan pelaksanaan 

pembelajaran yang PAKEM. 

·   Setiap kelompok diminta melaporkan hal-hal yang dapat ditambahkan pada hasil kerja 

sebelumnya, dan kelompk lain menambahkan hala-hal lain yang tidak disebutkan oleh 

kelompok sebelumnya. 

6) Diskusi kelompok 

Pada tahap ini kembali ke kelompok masing-masing danmengidentifikasi ciri-ciri PAKEM 

secara lebih lengkap. 

7)  Presentasi penguatan hasil diskusi PAKEM 

Instruktur menyajikan transparansi tentang PAKEM sebagai penguatan terhadap proses dan 

hasil kerja para peserta pelatihan. 
 

b. Apa, Mengapa PAKEM 

1)  Pengertian PAKEM 

PAKEM merupakan salah satu pilar dari program MBS (Menciptakan masyarakat 

yang peduli pendidikan anak) dan program ini merupakan program UNESCO dengan 

bekerja sama dengan Depdiknas.PAKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, 
Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. 
 

Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan 

suasana sedemikian rupa   sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan 

mengemukakan gagasan. Belajar harus merupakan suatu proses aktif dari siswa 

dalam  membangun  pengetahuannya,  bukan  hanya  proses  pasif  yang  hanya 

menerima penjelasan dari guru tentang pengetahuan. Pendapat ini sejalan dengan 

pendapat Vigotsky bahwa   ada keterkaitan antara bahasa dan pikiran. Dengan 
aktif berbicara (diskusi) anak lebih mengerti konsep atau materi yang dipelajari. 
Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh  Katz dan Chard bahwa anak perlu 

keterlibatan fisik untuk mencegah mereka dari kelelahan dan kebosanan. Siswa yang 
lebih banyak duduk diam akan menghambat perkembangan motorik, akademik, dan 

kreativitasnya. 
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Anak usia TK dan SD lebih cepat lelah jika duduk diam dibandingkan kalau sedang 

berlari, melompat, atau bersepeda Akan tetapi,dengan belajar yang aktif, motorik 

halus dan motorik kasar mereka akan berkembang dengan baik. Melalui belajar aktif 
segala potensi anak dapat berkembang secara optimal dan memberikan peluang 

siswa untuk aktif berbuat sesuatu sambil sambil mempelajari berbagai pengetahuan. 
(Sowars, 2000 : 3-10) 
 

Oleh karena itu, proses belajar harus melibatkan semua aspek kepribadian manusia, 
yaitu mulai dari aspek yang beruhubungan dengan pikiran, perasaan, bahasa tubuh, 
pengetahuan, sikap, dan keyakinan. Menurut Magnesen dalam Dryden bahwa dalam 

belajar siswa akan memperoleh 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 
30% dari apa yang dilihat, 50% dari apa yang dilihat dan didengar, 70% dari apa yang 

dikatakan dan 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan.(Dryden,2000: 100) 
 

Unsur kedua dari PAKEM adalah kreatif. Kreatif artinya memiliki daya cipta, memiliki 
kemampuan untuk berkreasi. (Silberman, 1996: 9). Peran aktif siswa dalam proses 

pembelajaran  akan  menghasilkan  generasi  yang  kreatif,  artinya  generasi  yang 

mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Kreatif 

juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan kegiatan belajar yang beragam 
sehingga  memenuhi  berbagai  tingkat  kemampuan  siswa.  Menurut Semiawan 

daya kreatif tumbuh dalam diri seseorang dan merupakan pengalaman yang paling 

mendalam dan unik bagi seseorang. Untuk menimbulkan daya kreatif tersebut 
diperlukan suasana yang kondusif yang menggambarkan kemungkinan tumbuhnya 

daya tersebut.(1999 : 66). Suasana  kondusif yang dimaksud dalam PAKEM adalah 
uasana belajar yang memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif 

dan memberi kesempatan pada siswa untuk dapat mengemukakan gagasan dan ide 

tanpa takut disalahkan oleh guru 
 

Adapun pembelajaran yang efektif terujud karena pembelajaran yang dilaksanakan 

dapat  menumbuhkan daya  kreatif  bagi  siswa  sehingga dapat  membekali  siswa 
dengan   berbagai   kemampuan.   Setelah   proses   pembelajaran   berlangsung, 
kemampuan yang diperoleh siswa tidak hanya berupa pengetahuan yang bersifat 

verbalisme namun diharapkan berupa kemampuan  yang lebih bermakna. Artinya 
siswan dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada dalam diri siswa sehingga 

menghasilkan kemampuan yang beragam. 
 

Belajar yang efektif dapat dicapai dengan tindakan nyata (learning by doing) dan untuk 

siswa kelas rendah SD dapat dikemas  dengan bermain. Bermain dan bereksplorasi 
dapat membantu perkembangan otak, berbahasa, bernalar, dan bersosialisasi. 
 

Menyenangkan  adalah  suasana  pembelajaran  yang  menyenangkan  sehingga 

siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu curah 

perhatiannya tinggi. Menurut hasil penelitian, tingginya perhatian siswa terbukti 
dapat meningkatkan hasil belajar. Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup 

jika proses pembelajaran tidak efektif yang tidak menghasilkan apa yang harus 

dikuasai  siswa  secara  proses  pembelajaran  berlangsung,  sebab  siswa  memiliki 
sejumlah tujuan pembelajaran yang harus dicapai,. Jika pembelajaran hanya aktif 

dan menyenagkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut tidak ubahnya 

sepertu bermain biasa. Kelas yang sunyi, anak sebagai pendengar pasif, tidak ada 
aktivitas konkrit membosankan dan belajar tidak efektif tidak kritis, tidak kreatif, 
komunikasi buruk, apatis. 
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Kondisi yang menyenangkan, aman, dan nyaman akan mengaktifkan bagian neo- 
cortex   (otak berpikir) dan   mengoptimalkan proses belajar dan meningkatkan 
kepercayaan diri anak. Suasana kelas yang kaku, penuh beban, guru galak akan 

menurunkan fungsi otak menuju batang otak dan anak tidak bisa berpikir efektif, 
reaktif atau agresif.(Pancamegawani, 2006) 
 

Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dideskripsikan  bahwa  dalam  pembelajaran 

Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan siswa terlibat dalam berbagai kegiatan 

pembelajaran yang dapat mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka 

melalui  berbuat  atau  melakukan.  Kemudian  dalam  PAKEM  guru  menggunakan 

berbagai alat bantu atau media dan berbagai metode. Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa dalam PAKEM guru menggunakan multi media dan multi metode, 
sehingga kegiatan pembelajaran yang tecipta dapat   membangkitkan semangat 

siswa dan dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada dalam diri siswa. Yang 
tidak kalah pentingnya adalah  PAKEM  menggunakan lingkungan sebagai sumber 

belajar untuk menjadikan siswan menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa. 
 

Untuk penataan kelas dalam PAKEM guru mengatur kelas dengan memajang buku- 
buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca. Dengan 

demikian siswa dapat memanfaatkan sumber belajar yang ada dalam kelas sehingga 

kemampuan anak dapat bekembang lebih optimal. 
 

Dalam strategi pembelajaran guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif 

dan  interaktif  termasuk  cara  belajar  kelompok.  Guru  mendorong  siswa  untuk 

menemukancaranyasendiridalampemecahansuatumasalah,untukmengungkapkan 

gagasannya dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. 
 

Landasan  yuridis  PAKEM  adalah  Proses  pembelajaran  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 bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (PP 19/2005: Standar Nasional 
Pendidikan, ps 19, ayat 1) 
 

2) Landasan PAKEM 

-   Landasan Yuridis 
Landasan yuridis PAKEM adalah Proses pembelajaran 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 bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (PP 19/2005: Standar Nasional 
Pendidikan, ps 19, ayat 1) 
 

-   Asumsi Dasar tentang Belajar 

Asumsidasarbelajaradalahbelajarmerupakan prosesindividual,belajarmerupakan 
proses social, belajar adalah proses yang menyenangkan, belajar adalah aktivitas 

yang tidak pernah berhenti, belajar adalah membangun makna (Constructivism) 

Perubahan Paradigma Mengajar – Pembelajaran (Teaching – Learning) Penilaian – 
Perbaikan terus menerus (Testing – Continuous improvement) 
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Perkembangan IPTEK, POLITIK, SOSBUD semakin lama semakin cepat; Teknologi 
Informasi/sumber belajar sangat beragam; Bekal memenuhi kebutuhan manusia 

modern – mandiri, bekerjasama, berpikir kritis, memecahkan masalah; Persaingan 
internasional (Globalisasi) Belajar lebih efektif/pendalaman; Anak lebih kritis; Anak 

menjadi lebih kreatif; Suasana dan pengalaman belajar bervariasi; Meningkatkan 

kematangan  emosional/sosial;  Produktivitas  siswa  tinggi;  Siap  menghadapi 
perubahan dan berpartisipasi dalam proses perubahan; 
 

-   Cara Anak Belajar 

Piaget (1950) menyatakan bahwa setiap anak memiliki cara tersendiri dalam 

menginterpretasikandanberadaptasidenganlingkungannya(teoriperkembangan 

kognitif).  Menurutnya,  setiap  anak  memiliki  struktur  kognitif  yang  disebut 

schemata yaitu sistem konsep yang ada dalam pikiran sebagai hasil pemahaman 

terhadap  objek  yang  ada  dalam  lingkungannya.  Pemahaman  tentang  objek 

tersebut berlangsung melalui proses asimilasi (menghubungkan objek dengan 
konsep yang sudah ada dalam pikiran) dan akomodasi (proses memanfaatkan 

konsep-konsep dalam pikiran untuk menafsirkan objek). Kedua proses tersebut jika 

berlangsung terus menerus akan membuat pengetahuan lama dan pengetahuan 

baru menjadi seimbang. Dengan cara seperti itu secara bertahap anak dapat 
membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan 

hal tersebut, maka perilaku belajar anak sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek dari 
dalam dirinya dan lingkungannya. Kedua hal tersebut tidak mungkin dipisahkan 
karena memang proses belajar terjadi dalam konteks interaksi diri anak dengan 

lingkungannya. 
 

Anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasi konkret. Pada rentang 

usia tersebut anak mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut: (1) Mulai 
memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke aspek 
lain  secara  reflektif  dan  memandang  unsur-unsur  secara  serentak,  (2)  Mulai 
berpikir  secara  operasional,  (3)  Mempergunakan  cara  berpikir  operasional 
untuk mengklasifikasikan benda-benda, (4) Membentuk dan mempergunakan 

keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan 

hubungan sebab akibat, dan (5) Memahami konsep substansi, volume zat cair, 
panjang, lebar, luas, dan berat. 
 

Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir tersebut, kecenderungan 

belajar anak usia sekolah dasar memiliki tiga ciri, yaitu: 
a)  Konkrit 

Konkrit mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkrit 

yakni yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak atik, dengan 

titik  penekanan  pada  pemanfaatan  lingkungan  sebagai  sumber  belajar. 
Pemanfaatan lingkungan akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih 

bermakna dan bernilai, sebab siswa dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan 

yang sebenarnya, keadaan yang alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual, lebih 

bermakna, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. 
 

b)  Integratif 

Pada  tahap  usia  sekolah  dasar  anak  memandang  sesuatu  yang  dipelajari 
sebagai suatu keutuhan, mereka belum mampu memilah-milah konsep dari 
berbagai disiplin ilmu, hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif yakni 
dari hal umum ke bagian demi bagian. 
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c)  Hierarkis 

Pada  tahapan  usia  sekolah  dasar,  cara  anak  belajar  berkembang  secara 
bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai urutan 

logis, keterkaitan antar materi, dan cakupan keluasan serta kedalaman materi. 
 

c. Pembelajaran yang Efektif 

Kegiatanbelajaranyangefektifadalahkegiatanpembelajaranyangmenunjangkompetensi 
siswa. Kegiatan belajara yang efektif adalah kegiata belajar yang memahami makna belajar 

yang  sesusngguhnya,  pembelajaran  yang  berpusat,  pembelajaran  yang  mengalami, 
mengembangkan   keterampilan   sosial,   kognitif,   dan   emosional,   mengembangkan 

keingintahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan, pembelajaran yang merupakan perpaduan 

kemndirian dan kerja sama, belajar sepanjang hayat 
 

Makna belajar  merupakan  proses  membangun  pemahaman/pemaknaan  terhadap 

informasi dan atau pengalaman siswa. Siswa sebagai subjek belajar. Kegiatan pembelajaran 

harus memperhatikan bakat, minat, kemampuan, cara dan strategi belajar, motivasi 
belajar, dan latar belakang sosial siswa.Belajar mengalami artinya siswa terlibat langsung 

dalam pembelajaran. Hal ini dapat dikembangkan melalui pengalaman inderawi: melihat, 
mendengar, meraba/menjamah, mencicipi, mencium, Pengalaman simulasi , Audio-visual, 
Mendengarkan informasi 
 

Mengembangkan Keterampilan Sosial, Kognitif, dan Emosional dapat dilakukan dengan 

mengkomunikasikan gagasan, hasil kreasi, hasil temuan, berinteraksi dengan lingkungan 

belajar kelompok, saling mempertajam, memperdalam, memantapkan, menyempurnakan 
gagasan .Keterampilan social dapat dilakukan dengan bersosialisasi dengan menghargai 
perbedaan pendapat, sikap, kemampuan, prestasi Bekerja sama dan mengembangkan 

empati 
 

Mengembangkan   Keingintahuan,   Imajinasi,   dan   Fitrah   Ber-Tuhan,   yaitu   dengan 

mengembangkan   Rasa ingin tahu, peka, kritis, mandiri, dan kreatif Fitrah bertuhan, 
bertaqwa  kepada  tuhan  Yang  Maha  Esa  Perpaduan  Kemandirian  dan  Kerja  Sama 

berkompetisi , kerja mandiri, kerja sama, dan solidaritas. Adapun Belajar Sepanjang Hayat 
Untuk bertahan (survive) & berhasil (success) 
 

Mengenali diri Keterampilan belajar: percaya diri, keingintahuan, memahami orang lain, 
kemampuan  berkomunikasi,  dan  bekerja  sama   Pengalaman  Belajar  yang  Beragam, 
Pengalaman Mental, Pengalaman Fisik, dan   Pengalaman Sosial. Pengalaman Mental 
dapat diperoleh  Melalui membaca buku, mendengarkan ceramah, markan berita radio, 
televisi, melakukan perenungan, menonton film 
 

Pengalaman Fisik dapat diperoleh melalui pengamatan, percobaan, penelitian, kunjungan, 
karya wisata, dan pembuatan buku harian. Pengalaman sosial melalui berwawancara 

dengan tokoh, bermain peran, berdiskusi, bekerja bakti, melakukan bazaar, melakukan 

pameran, mengamati, bertanya, mempertanyakan, menjelaskan, berkomentar, 
mengajukan hipotesis mengumpulkan data. Dengan situasi: nyata, buatan, audio-visual 
(misal: sajian film), visualisasi verbal: ilustrasi (cerita grafik ,table) audio-verbal. 
 

Contoh-contoh Pengalaman Belajar 

menggubah syair dan bernyanyi 
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melakukan permainan 

diskusi (bertanya, menjawab, berkomentar, mendengar penjelasan, menyanggah) 

menggambar dan mengarang 
menulis prosa, puisi, pantun 

membaca 

menyimak 

mengisi teka-teki 
mengajukan pertanyaan penelitian 
mengajukan pendapat dg alasan yang logis 

mengomentari 
bercerita 

mendengarkan cerita 

mengamati persamaan dan perbedaan untuk mencari ciri benda 

mendengarkan penjelasan sambil membuat catatan penting 

membuat rangkuman/sinopsis 
mendemonstrasikan hasil temuan 

mencari pemecahan soal-soal (matematika) 

membuat soal cerita 

mengukur panjang, berat, suhu 
merencanakan dan melakukan percobaan, penelitian 

membuat buku harian 

membuat kamus 
melakukan simulasi (dengan komputer) 

mengelompokkan, mengidentifikasi ciri benda 
mengumpulkan dan mengoleksi benda dengan karakteristiknya 

membuat komik 

membuat prediksi dan berekspolarsi 
membuat grafik 
membuat diagram 

membuat carta 
membuat jurnal 
menyiapkan dan melaksanakan pameran 

menggunakan alat (ukur, potong, tulis) 
praktik ibadah 

berceramah 
membuat poster 

membuat model (misal: kotak, silinder, kubus, segitiga, lingkaran) 

menata pajangan 

menata buku perpustakaan 

membuat daftar pertanyaan untuk wawancara 

melakukan wawancara 
membuat denah 

membuat catatan hasil penjelasan/hasil pengamatan 

membaca kamus 

mencari informasi dari ensiklopedi 
melakukan musyawarah 
mengunjungi dan menemukan alamat situs website 

berorganisasi 
mendiskusikan wacana dari media cetak/media elektronik 
membuat cergam 

membuat resensi buku 
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mengkritisi suatu artikel 
mengkaji pola tulisan suatu artikel 
menulis artikel ilmiah populer 
membuat ensiklopedi 
(tambahkan kegiatan lain yang mengerahkan keterampilan berpikir dan 

mengaplikasikan pengetuan yang sudah dimiliki siswa) 
 

Pengelolaan KBM 

  Pengelolaan Tempat Belajar 

  Pengelolaan Siswa 

  Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran 

  Pengelolaan Isi Pembelajaran 

  Pengelolaan Sumber Belajar 
 

Pengelolaan Tempat Belajar 

   Bergantung strategi yang akan digunakan dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 
   Memperhatikan intensitas interaksi antarsiswa 

   Yang dikelola: pajangan (hasil kerja siswa, gambar peta, diagram, model, benda asli, 
kumpulan puisi, karangan), meja kursi, perabot sekolah, sumber belajar 
 

Pengelolaan Siswa 

   Siswa dikelola secara individual, berpasangan, berkelompok, seluruh kelas 

   Hal yang perlu menjadi pertimbangan 
   jenis kegiatan 

   tujuan kegiatan 

   keterlibatan siswa 

   waktu belajar 
   ketersediaan sarana/prasarana 

  karakteristik siswa 
 

Tabel 9. Keberagaman Karakteristik Siswa 
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Faktor Keberagaman Pengelolaan Siswa 

Isi (by content) 
-    Siswa berpeluang mempelajari materi yg 

berbeda dlm sasaran kompetensi yg sama 
taupun berbeda 

Minat dan motivasi (by interest) 

-    Siswa berpeluang berkreasi sesuai dg minat 
dan motivasi belajar baik dlm kompetensi yg 
sama maupun berbeda. Siswa termotivasi 
belajar secara mandiri 

Kecepatan tahapan belajar (by speed) 

-    Siswa berpeluang belajar (bekerja) 
sesuai dengan kecepatan yg dimilikinya. 
Keberagaman bisa pada kompetensi, isi, 
maupun kegiatan 

Tingkat kemampuan (by level) 
-

    Siswa berpeluang untuk mencapai kompetensi 
secara maksimal sesuai dg tingkat kemampua
n 
yg dimiliki 
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1) Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran 

Pertanyaan yg mendorong siswa berpikir dan berproduksi mengharap jawaban benar 

Tujuan Bertanya adalah menharapkan jawaban yang benar dan meransang siswa berpikir dan 

berbuat dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat produktif, terbuka, dan imajinatif. 

Tabel 10. Kategori Pertanyaan 
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Kategori Pertanyaan Arti Contoh 

Terbuka Pertanyaan yg memiliki lebih 

dari satu jawaban benar 

Mengapa ibukota Indonesia 

Jakarta? 

Tertutup Pertanyaan yg memiliki hanya 

satu jawaban benar 
Apa Nama ibukota Indonesia? 

Produktif Dpt dijwb melalui pengamatan, 

percobaan, penyelidikan 

Berapa halaman kertas 
diperlukan untuk 
menghabiskan 

Tidak Produktif 
Dpt dijwb hanya dg melihat, 
tanpa melakukan pengamatan, 
percobaan, atau penyelidikan 

Apa nama benda ini? 

Imajinatif dan interpretatif Jwb-nya di luar benda/gambar/ 

kejadian yg diamati 

(Diperlihatkan gb gadis 
termenung di pinggir laut). 
Diajukan pertanyaan, “Apa 
yang sedang dipikirkan gadis 
itu?” 

Faktual Jwb-nya dpt dilihat pd benda/ 
kejadian yg diamati 

Apa yang dipakai gadis itu? 

 

Faktor Keberagaman Pengelolaan Siswa 

Reaksi yang diberikan siswa (by respond) -    Siswa berpeluang menunjukkan respon melalui 
presentasi/menyajikan hsl karyanya secara 

lisan, tertulis, benda kreasi, ... 

Siklus cara berpikir (by circular sequence) -    Siswa berpeluang menguasai kompetensi 
melalui cara-cara, dan seleksi berdasarkan 

perspektif yg mereka pilih 

Waktu (by time) -    Siswa berkemungkinan untuk memiliki 
perbedaan durasi untuk menguasi kompetensi 
tertentu 

Pendekatan pembelajaran (by teaching style) -    Siswa diberi perlakuan secara individual sesuai 
dengan keadaannya 
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2) Penyediaan umpan balik yg bermakna 

Umpan balik bukanlah pernyataan yg memotivasi siswa 

Penilaian yg mendorong siswa melakukan unjuk kerja 

Penilaian dilakukan secara alami dlm konteks pembelajaran. Modus/medium untuk menilai tdk 

cukup satu jenis 
 
 

Tabel 11. Umpan Bailk Guru terhadap Perilaku Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Pengelolaan Isi Pembelajaran 

 Menyiapkan Silabus Pembelajaran 

 Kemungkinan pembelajaran tematik 

 

4) Pengelolaan Sumber Belajar 

 Pemanfaatan sumber daya sekolah 

 Pemanfaatan sumber daya lingkungan 

 

5) Strategi Pembelajaran 

 Siswa belajar secara aktif 

 Siswa membangun peta konsep 

 Siswa menggali informasi dr berbagai media 

 Siswa membandingkan dan mensintesiskan informasi 

 Siswa mengamati secara aktif 

 Siswa menganalisis peta sebab akibat 

 Siswa melakukan kerja praktik 
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Perilaku Siswa Umpan balik dari guru 

   Pak/Bu apakah di Mars ada 
 kehidupan? 

     Menurutmu bagaimana? 

   Di mars pasti ada kehidupan      Mengapa kamu berpendapat spt itu? 

   Mengerjakan sesuatu berbeda dari 
 biasanya 

    Meminta penjelasan, “Dptkah kamu 

 jelaskan, mgp demikian? 

   Berargumentasi 
     Ini alasan yang saya tdk banyak 

 tahu Kamu tlh meyakinkanku, bgm 
 pendpt temanmu? 
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d.  Mengapa Perlu PAKEM ? 

1)  Perlunya Belajar Aktif 

Melibatkan  siswa  secara  aktif  dalam  pembelajaran 
merupakan manifestasi dari belajar bagaimana belajar 

(learn how to learn). Keterlibatan mereka secara aktif 
dalam  pembelajaran  memberikan  kesempatan  yang 

luas  kepada  siswa  untuk  mengeksplorasi  informasi, 
mengidentifikasi   dan   memecahkan   masalah   serta 

membangun sendiri konsep-konsep yang ingin 

dipelajarinya. Keseluruhan pengalaman belajar ini akan 
memberikan  ketrampilan  kepada  siswa  bagaimana 

sesungguhnya belajar yang dapat menjadi bekal untuk 

menjadi  pembelajar  seumur  hidup.  Pribadi  yang  mampu  belajar  terus  menerus 
seperti  inilah  yang  diharapkan  mampu  beradaptasi  dengan  berbagai  pesatnya 

perkembangan jaman serta berkompetisi di era global. 
 

Alvin Toefler, salah seorang futurolog, menyatakan bahwa orang buta huruf pada 

saat ini bukanlah orang yang tidak bisa membaca melainkan orang yang tidak bisa 

belajar.  Sebagai  implikasinya,  kemampuan  belajar  terus  menerus  atau  menjadi 
manusia pembelajar seumur hidup merupakan keharusan jika kita ingin eksis di era 

informasi. Hal inilah yang menjadi landasan mengapa pembelajaran yang aktif perlu 
dan penting bagi siswa. 
 

Aktivitas siswa secara berkelompok atau lebih tepatnya pembelajaran kooperatif 

diharapkan juga menumbuhkan siswa menjadi   pribadi dan warga negara yang 
lebih toleran dan damai. Jika siswa terbiasa mengemukakan gagasan, toleran dan 

menghargai pendapat orang lain, diharapkan sikap dan perilaku tersebut dapat 
terus berkembang ketika mereka terjun di masyarakat kelak. Dengan demikian 

pembelajaran yang aktif juga ikut menyiapkan siswa menjadi warna negara yang 

lebih baik dan lebih demokratis 
 

2) Perlunya Pembelajaran yang Kreatif 

Kendati saat ini banyak dibutuhkan, kreativitas dan orang-orang yang kreatif masih 

saja belum banyak jumlahnya. Konon hal inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia 

tidak banyak menghasilkan paten atau temuan. 
Mandulnya bangsa Indonesia dalam menghasilkan 

temuan-temuan baru tentu saja menjadi kendala 

untuk dapat bersaing dengan bangsa-bangsa yang 

lain didunia. Oleh karena itu penting bagi siswa 
untuk  semenjak  dini  menghasilkan  kreasi-kreasi 
atau  belajar  mengkreasi  sesuatu.  Guru  PAKEM 

seyogyanya  memberikan  kesempatan  yang  luas 

kepada  siswa  untuk  menghasilkan  karya  baik 

secara berkelompok maupun individual. 
 

Pengembangan kreativitas semenjak dini ini diharapkan juga membentuk karakter 

siswa menjadi pribadi-pribadi kreatif. Kelak ketika mereka dewasa kreativitas ini 
diharapkan dapat menjadi terobosan dala memecahkan berbagai masalah kehidupan 

diantaranya adalah menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Konon banyaknya 

sarjana yang menjadi antrean pencari kerja disebabkan karena semenjak kecil mereka 
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tidak terbiasa menciptakan sesuatu. Kebiasaan belajar dengan menghapalkan dan 

meniru tidak banyak bermanfaat dalam kehidupan. 
 

3) Perlunya Pembelajaran yang Efektif 
 

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa pendidikan 

di negara kita masih jauh tertinggal dari negara- 
negara  yang  lain.  Salah  satu  bukti  rendahnya 

prestasi belajar siswa Indonesia dapat dicermati dari 
hasil Trens in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS) yang dilaksanakan oleh IEA. Institusi 
ini  membandingkan  prestasi  belajar  matematika 

dan sains siswa Amerika Serikat dan siswa-siswa 

di  negara  yang  lain.  Hasil  rerata  untuk  sekolah 

menengah, Indonesia berada pada urutan ke 36 dari 
45 negara yang diteliti. Skor rerata siswa Indonesia adalah 420, jauh di bawah rata- 
rata internasional 471 (National Center for Educational Statistics, Desember 2004). 
 

Dengan demikian isu peningkatan kualitas pembelajaran dan efektivitas pembelajaran 

memang perlu ditindaklanjuti diantaranya dengan menyelenggarakan pembelajaran 

yang efektif. Guru harus yakin bahwa ketika pembelajaran berakhir semua siswa telah 
menguasai indikator kompetensi dasar yang diharapkan. Melalui penilaian berbasis 

kelas informasi tentang penguasaan topik pembelajaran akan segera diketahui oleh 
guru dan informasi ini menjadi bekal untuk merefleksi pembelajaran yang lebih 

efektif pada masa berikutnya. 
 

4) Perlunya Pembelajaran yang Menyenangkan 

Riset tentang learning society atau masyarakat belajar menunjukkan bahwa perilaku 
belajar anggota masyarakat dipengaruhi oleh pengalaman belajar mereka ketika 
masih kecil. Mereka yang mengalami pembelajaran yang menyenangkan cenderung 

akan mengulanginya dan tumbuh menjadi pembelajar seumur hidup. Mereka yang 
mengalami suasana pembelajaran yang buruk dan guru-guru yang galak cenderung 

untuk tidak melanjutkan proses belajar. Berkaitan dengan hal ini pembelajaran 

perlu  dikondisikan  sedemikian  rupa  sehingga  siswa  belajar  dengan  asyik  atau 
menyenangkan. 
 

Waktu yang diluangkan oleh siswa di bangku pelajaran juga terbilang panjang. Dalam 

kurun waktu tersebut diharapkan siswa tidak merasa terpenjara atau sekolah sebagai 
penjara yang penuh siksaan-siksaan psikologis. Karena dampaknya tentu tidak baik 

bagi perkembangan anak. Seyogyanya siswa bisa menghabiskan waktu sekolahnya 

dengan senang hati, enjoy dan menikmati berbagai pengalaman belajarnya. Untuk 

itulah guru perlu menciptakan suasana fisik dan psikologis sedemikian rupa sehingga 
siswa kerasan di sekolah. Pendek kata siswa juga berhak menikmati masa-masa 

sekolahnya dengan senang hati. 
 

5) Belajar dan Pembelajaran Bermakna 

Belajar pada hakekatnya merupakan proses perubahan di dalam kepribadian yang 
berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian. Perubahan ini bersifat menetap 

dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. 
 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi antar anak dengan 
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anak,   anak   dengan   sumber   belajar   dan   anak 

dengan pendidik. Kegiatan pembelajaran ini akan 

menjadi bermakna bagi anak   jika dilakukan dalam 
lingkungan  yang  nyaman  dan  memberikan  rasa 

aman bagi anak. Proses belajar bersifat individual 
dan kontekstual, artinya proses belajar terjadi dalam 

diri individu sesuai dengan perkembangannya dan 

lingkungannya. 
 

Belajar bermakna (meaningfull learning) 

merupakan  suatu  proses  dikaitkannya  informasi 
baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. 
Kebermaknaan belajar sebagai hasil dari peristiwa mengajar ditandai oleh terjadinya 

hubungan antara aspek-aspek, konsep-konsep, informasi atau situasi baru dengan 

komponen-komponen yang relevan di dalam struktur kognitif siswa. Proses belajar 
tidak sekadar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta belaka, tetapi merupakan 

kegiatan menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang 

utuh, sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah 

dilupakan. Dengan demikian, agar terjadi belajar bermakna maka guru harus selalu 
berusaha mengetahui dan menggali konsep-konsep yang telah dimiliki siswa dan 

membantu  memadukannya  secara  harmonis  konsep-konsep  tersebut  dengan 

pengetahuan baru yang akan diajarkan. 
 

Dengan kata lain, belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami langsung apa 

yang  dipelajarinya  dengan  mengaktifkan  lebih  banyak  indera  daripada  hanya 

mendengarkan orang/guru menjelaskan. 
 

Hal yang Harus Diketahui dan Diperhatikan Guru dalam Melaksanakan PAKEM 

Dalam (Mendiknas, 2006:73) dinyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus 
dipahami dan diperhatikan guru dalam melaksanakan PAKEM. Hal-hal tersebut 
adalah sebagai berikut. 
1) Memahami Sifat yang Dimiliki Anak 

Anak  memiliki  berbagai  potensi  dalam  dirinya.  Diantaranya  rasa  ingin  tahu 
dan berimajinasi. Dua hal ini adalah potensi yang harus dikembangkan atau 

distimulasi melalui kegiatan belajar mengajar. Karena kedua hal tersebut adalah 
modal dasar bagi berkembangnya sikap berpikir kritis dan kreatif. 
 

Sikap berpikir kritis dan kreatif adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh 

siswa. Seperti dikemukakan oleh Jhonson salah satu komponen dalam sistem 

pembelajaran yang ideal adalah berpikir kritis dan kratif. Artinya siswa  dapat 

menggunakan  tingkat  berpiki  yang  lebih  tinggi  secara  kritis  dan  kreatif 
(2002:24). 
 

Agar mampu berpikir kritis dan kreatif sifat rasa ingin tahu dan berimajinasi 
yang sudah dimiliki anak perlu dikembangkan. Untuk mengembangkan  kedua 

sifat  yang  dimiliki  anak  tersebut  secara  optimal  perlu  diciptakan  suasana 
pembelajaran yang bermakna. Suasana pembelajaran bermakna   ditunjukkan 

di antaranya dengan  kebiasaan guru untuk memuji anak karena hasil karyanya 

atau prestasinya. Kemajuan seperti apapun yang ditunjukkan oleh siswa perlu 
dihargai oleh guru. Kemudian kebiasaan  guru mengajukan pertanyaan  yang 

menantangatauyangbersifatterbuka jugalangkahtepatuntukmengembangkan 
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kemampuan berpikir kritis siswa. Tidak kalah pentingnya adalah   guru yang 

mendorong anak untuk melakukan percobaan juga merupakan siswan yang 

subur untuk mengembangkan kemampuan yang dimaksud. 
 

2)   Mengenal Anak Secara Perorangan 

Para  siswa  berasal  dari  lingkungan  keluarga  yang  bervariasi  dan  memiliki 
kemampuan yang berbeda. Dalam PAKEM perbedaan individual perlu iperhatikan 
dan harus tercermin dalam kegiatan pembelajaran. Semua anak dalam kelas 

tidak  selalu  mengerjakan  kegiatan  yang  sama,  melainkan  berbeda  sesuai 
dengan kecepatan belajarnya. Anak-anak yang memiliki kemampuan lebih dapat 

dimanfaatkan untuk membantu temannya yang lemah (tutor sebaya). Dengan 

mengenal kemampuan anak, kita dapat membantunya bila mendapat kesulitan 
sehingga anak tersebut bwelajar secara optimal. 
 

3)   Memanfaatkan Prilaku Anak dalam Pengorganisasian Belajar 

Sebagai makhluk sosial. Anak sejak kecil secara 

alami bermain berpasangan atau berkelompok 

dalam bermain. Prilaku ini dapat dimanfaatkan 

dalam pengorganiosasian belajar. Dalam 
melakukan   tugas   atau   membahan   sesuatu, 
anak  dapat  bekerja,  berpasangan  atau  dalam 
kelompok. Berdasarkan pengalaman, anak akan 

menyelesaikantugasdenganbaikbilamerekadududk 

berkelompok.  Duduk  seperti  ini  memudahkan 
mereka untuk berinteraksi dan bertukar pikiran. 
Namun demikian anak perlu juga menyelesaikan 

tugas secara perorangan agar bakat individunya 
berkembang. 
 

4)   Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif, dan Kemampuan 

Memecahkan Masalah 

Pada dasarnya hidup ini adalah memecahkan 

masalah. Hal tersebut memerlukan 
kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kritis 

untuk  menganaklisis  masalah;  dan  kreatif 
untuk   melahirkan   alternatif   pemecahan 

masalah.   Kedua   jenis   berpikir   teraebut 

kritis dan kreatif bersal dari rasa ingin tahu 

dan  imajinasi  yang  keduannya  ada  pada 

diri anak sejak lahir. Oleh karena itu, tugas 

guru adalah mengembangkannya, anatara 
lain dengan seringnya memberikan tugas atau mengajukan pertanyaan yang 

terbuka. Pertanyaan yang dimulai dengan kata-kata ”Apa yang terjadi jika...., 
lebih baik dari pada yang dimulai dengan kata-kata”Apa, berapa. Kapan” yang 

umumnya tertutup hanya ada satu jawaban yang benar. 
 

5)   Mengembangkan Ruang Kelas Sebagai Lingkungan Belajar yang Menarik 

Ruang  kelas  yang  menarik  merupakan  hal  yang  sangat  disarankan  dalam 

PAKEM. Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajangkan untuk memenuhi ruang 
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kelas  seperti  itu.  Selain  itu,  hasil  pekerjaan  yang  diapajangkan  diharapkan 

memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi siswa 

lain. Yang dipajangkan dapat beriupa hasil kerja perorangan, berpasangan, atau 
kelompok. Pajangan dapat berupa gambar, peta, diagram, model, benda asli, 
puisi, karangan dan sebagainya. Ruang kelas yang penuh dengan pajangan hasil 
pekerjaan siswa, dan ditata dengan baik dapat membantu guru dalam KBM 

karena dapat dijadikan rujukan ketika membahas suatu masalah. 
 

6) Memanfaatkan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar 

Lingkungan (fisik, sosial atau budaya) merupakan sumber yang sangat kaya 
untuk bahan belajar anak. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar, 
tetapi  juga  sebagai  objek  kajian  (sumber  belajar).  Penggunaan  lingkungan 
sebagai sumber belajar sering membuat anak merasa senang dalam belajar. 
Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak harus selalu keluar kelas. Bahan 

dari lingkunag dapat dibawa ke ruang kelas untuk menghemat biaya dan waktu. 
Pemanfaatan   lingkungan   dapat   mengembangkan   sejumlah   keterampilan 

seperti mengamati (dengan seluruh indra), mencatat, merumuskan pertanyaan, 
berhipotesis, mengklasifikasikan, membuat trulisan, dan membuat gambar atau 

diagram. 
 

7) 

 

Memberikan Umpan Balik yang Baik untuk Meningkatkan Kegiatan Belajar 

Mutu hasil belajar akan meningkat bila terjadi interaksi dalam belaja. Pemberian 

umpan balik dari guru kepada siswa merupakan salah satu bentuk interaksi anatar 

guru dan siswa. Umpan balik hendaknya leboih mengungkap kekuatan dari pada 
kelemahan siswa. Selain itu cara memberika umpan bali pun harus secara santu. 
Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih percaya dirim dlam menghadapi tugas- 
tugas belajart selanjutnya. Guru harus konsosrten memeriksa hasil pekerjaanj 
siswa  dan  memeberikakan  komentar  dan  cacatatan.  Catatn  guru  berkaitan 

dengan pekerjaan siswa lebih bermakna bagi pengembangan diri siswa dari 
hanya sekedart angka. 

 

8) Membedakan antara Aktif Fisik dan Aktif Mental 
Banyak guru yang sudah merasa puas bila menyaksikan para siswa kelihatan 
sibuk bekerja dan bergerakl. Apalagi jika bangku dan meja diatur berkelompok 
serta siswa duduk saling berhadapan. Keadaan tersebut bukanlah ciri yang 

sebenrnya dari PAKEM. Aktif mental lebih diinginkan darpada aktif fisik. Sering 

bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, dan mengungkapkan  gagasan 

merupakan  tanda-tanda  aktif  mental.  Berkembangnya  aktif  mental  adalah 

tumbuhnya perasaan tidak takut baik takut ditertawakan, takut disepelekan, 
atau takut dimarahi jika salah. Oleh karena itu, guru hendaknya menghilangkan 

penyebab rasa takut tersebut, baik yang datang dari guru itu sendiri maupun dari 
temannya. Berkembangnya rasa takut sangat bertentangan dengan PAKEM. 
 

e. Bagaimana Pelaksanaan PAKEM 

1) Pengantar 

Setelah peserta memahami pengertian dan gambaran tentang PAKEM pada unit 3, 
peserta dituntut membuktikan pemahaman itu melalui pembuatan persiapan PAKEM 

dan melaksanakannya baik mengajar  terhadap teman (simulasi) maupun terhadap siswa 

(praktik mengajar). Hal ini perlu dilakukan agar penghayatan tentang PAKEM menjadi 
lebih baik. Peserta juga perlu memperoleh pengalaman terutama tentang hambatan yang 

dihadapi dalam melaksanakan PAKEM. Dengan demikian, sebagai calon fasilitator, mereka 
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lebih siap untuk menyajikan PAKEM kepada peserta pelatihan selanjutnya. Contoh-contoh 

pembelajaran  PAKEM  untuk  masing-masing  mata  pelajaran  terdapat  pada  lampiran 

tersendiri. Contoh tersebut dapat digunakan dalam perencanaan pembelajaran PAKEM. 
 

I. Tujuan Pembelajaran 

A. Standar kompetensi 

Setelah mempelajari materi ini peserta diharapkan memahami tentang 

hakikat PAKEM, mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan 
PAKEM, dan mampu melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan 

PAKEM 

B. Kompetensi Dasar 

Mampu merancang dan melaksanakan PAKEM 

C. Tujuan 

   Setelah mengikuti pertemuan ini peserta mampu : 

   Membuat persiapan pembelajaran yang menerapkan PAKEM 

   Melakukan Simulasi 
   Melakukan evaluasi dan produk mengajar 

II. Langkah Kegiatan 

Secara diagramatik, langkah pembelajaran dalam pertemuan ini digambarkan 

sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 4. Langkah Pembelajaran PAKEM 
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1.  Modeling PAKEM ( 30 menit) 

Peserta dikelompokkan dalam kelompok mata pelajaran. Fasilitator 

melakukan pemodelan PAKEM d i depan kelompok tersebut. Setiap 

kelompok mengamati pemodelan sesuai dengan kelompoknya. 
 

Langkah-langkah: 

memilih   skenario   yang   sudah   tersedia,   menyiapkan   alat-alat, 
kemudian  mempraktikkan  cara  mengajar  yang  PAKEM  sesuai 
dengan skenario yang sudah dipilihnya. Dalam modeling, fasilitator 

menjadi   guru   sedangkan   peserta   menjadi   siswa/   pengamat. 
Modeling sebaiknya disesuaikan dengan level peserta, hal ini untuk 

menghindari ketidakseriusan. 
 

2.  Diskusi Kelompok (30 menit) 

Peserta   mendiskusikan   hasil   pengamatan   mereka   terhadap 

modeling.  Langkah-langkah: peserta  mendapatkan skenario 
mengajar yang dipilih oleh fasilitator pada saat modeling;  Peserta 

mendiskusikan  struktur  skenario  dan  pelaksanaannya  (langkah- 
langkah pembelajaran, sumber belajar, manajemen kelas, pajangan 

dan kompetensi ) Diskusi didampingi oleh fasilitator yang menjadi 
model pada kelompok itu. 
 

Kerja Kelompok: 

3. Membuat Persiapan Simulasi PAKEM ( 60 menit) 

Peserta  diberi  contoh  RP  yang  dapat  diambil  dari   buku  ”best- 
practice” atau contoh-contoh RP yang lain. Dalam kelompok yang 
terdiri dari anggota kelompok 3-5 orang, peserta mendiskusikan 

RP  yang bernuansa PAKEM tersebut. Kemudian  RP disimulasikan 

di   depan   peserta   lain.   Selanjutnya   peserta   memperbaiki   RP 
berdasarkan masukan yang ada. RP ini akan  dipraktikkan di depan 

siswa di pertemuan berikutnya. 

Langkah   selanjutnya,   peserta   menyiapan   alat   bantu   belajar/ 
mengajar, lembar kerja, bahan ajar, bahan bacaan (jika diperlukan). 
Peserta  dapat  menyesuaikan  contoh  PAKEM dengan  keadaan 

setempat dan membuat perbaikan kalau mereka mempunyai ide 
yang lebih baik. 
 

4.  Simulasi Mengajar ( 120 menit) 

Pelaksanaan  simulasi  dilakukan  dengan  cara  salah  satu  peserta 

menjadi guru di depan peserta lain yang ada dalam kelompoknya. 
Simulasi dapat pula dilakukan dengan cara salah satu peserta dari 
satu kelompok melakukan simulasi di depan kelompok yang lain. 

Langkah-langkah: 

pada  jam  yang  sama  setiap  kelompok  menampilkan  salah  satu 

peserta  untuk  melakukan  simulasi.  Setelah  itu  peserta  lain  juga 
melakukan hal yang sama.  Simulasi juga dapat dilaksanakan oleh 

anggota dari kelompok tertentu di depan kelompok yang lain. 
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(Simulasi tidak perlu sampai tamat: 30 – 45 menit mungkin cukup. 
Ingatkan   peserta/pengamat   agar   mengamati   proses   simulasi 
terutama  dari  segi  sejauhmana  pembelajarannya  sesuai  dengan 
ciri-ciri PAKEM). Fasilitator mengamati pelaksanaan semua simulasi 
sesuai dengan mata pelajaran yang telah dimodelkannya. 
 

5.  Diskusi Kelompok: Hasil Simulasi (30 menit) 

Langkah-langkah: 

Peserta  yang  melakukan  simulasi  mengungkapkan  keberhasilan 

dan  hambatan  yang  dirasakannya  selama  simulasi  (5  menit); 
Peserta lain memberikan komentar terutama dari segi sejauhmana 

PEMBELAJARAN  dalam  simulasi  memenuhi  karakteristik  PAKEM 

dan alternatif mengatasi hambatan yang dirasakan oleh simulator. 
(Kelompok pelaku simulasi hendaknya mencatat komentar untuk 

bahan pertimbangan dalam menyempurnakan persiapan, lembar 

kerja, dan sebagainya). 
 

6.  Perbaikan Persiapan PAKEM (120 menit) 

Langkah-langkah: 

Masing-masing kelompok memperbaiki persiapan, lembar kerja, dan 

bahan belajar lain yang dirancangnya dengan mempertimbangkan 
komentar dan masukan pada diskusi sebelumnya. Hasil perbaikan ini 
akan digunakan dalam praktik mengajardengansiswa sesungguhnya. 
Semua peserta harus ikut membuat persiapan dan siap pula untuk 

mempraktikkannya. 

(Fasilitator hendaknya mengingatkan agar tiap kelompok benar- 
benar  siap  dengan  persiapan,  LK,  dan  sebagainya  yang  telah 
diperbaiki sehingga setelah kegiatan ini peserta berkonsentrasi pada 

pelaksanaan praktik mengajar, tidak lagi pada masalah persiapan). 
 

7.  Diskusi Kelompok: Proses Mengajar (180 menit) 

Kelompok mengkaji pelaksanaan praktik, sejauh mana 

PEMBELAJARAN memenuhi karateristik PAKEM. Diskusi terfokus 
pada kualitas tugas, perintah yang diberikan oleh guru; kegiatan 

yang dilakukan oleh siswa berkaitan dengan hasil yang diharapkan; 
dan hambatan yang dialami pada saat mengajar, serta alternatif 

pemecahannya. Hasil diskusi dipajangkan dan menjadi bahan diskusi 
kelompok lain. 
 

III. Uraian Materi 

Bagaimana Pelaksanaan PAKEM 

Gambaran pelaksanaan PAKEM diperlihatkan dengan berbagai kegiatan 
yang terjadi selama KBM. Berdasarkan kemampuan yang harus dimiliki 
guru dalam melaksanakan PAKEM yang telah diuraikan di atas, maka 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru harus sesuai dengan 
kemampuan tersebut. Adapun contoh-contoh kegiatan pembelajaran 

yeng sesuai dengan kemampuan tersebut  akan diuraikan berikut ini. 
Gambaran  penerapan  PAKEM  tersebut  dapat  ditinjau  berdasarkan 

beberapa komponen pembelajaran 
 

PLPG Sertifikasi Guru 2012 Rayon 9 Universitas Negeri Jakarta 93



 

 
 

Ilmu Pengetahuan Sosial - SMP 
 

Tabel 12. Penerapan PAKEM 
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Komponen Pembelajaran Hal Baru Yang Berbeda dengan Kebiasaan 

Pembelajaran Selama Ini 

Guru merancang dan mengelola KBM 

yang mendorong siswa untuk berperan 
aktif dalam pembelajaran 

Guru melaksanakan KBM dalam kegiatan yang 

beragam, misalnya: 
   Percobaan 
   Diskusi kelompok 
   Memecahkan masalah 
   Mencari informasi 
   Menulis laporan/cerita/puisi 
   Berkunjung keluar kelas. 

Guru menggunakan alat bantu dan 

sumber belajar yang beragam 

Sesusai mata pelajaran, guru menggunakan 
misal: 

  Alat yang tersedia atau yang dibuat sendiri 
   Gambar 
   Studi kasus 
   Nara sumber 
   Lingkungan 

Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengembangkan keterampilan. 

Siswa: 

   Melakukan percobaan, pengamatan, atau 
wawancara 

   Mengumpulkan data/jawaban dan 
mengolahnya sendiri 

   Menarik kesimpulan 
   Memecahkan masalah, mencari rumus sendiri 
   Menulis laporan/hasil karya lain dengan kata- 

kata sendiri 

Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengungkapkan gagasannya 
sendiri secara lisan atau tulisan. 

Melalui: 
   Diskusi 
   Lebih banyak pertanyaan terbuka 
   Hasil karya yang merupakan pemikiran anak 

sendiri 

Guru menyesuaikan bahan dan kegiatan 

belajar dengan kemampuan siswa. 

   Siswa dikelompokkan sesuai dengan 
kemampuan (untuk kegiatan tertentu) 

   Bahan pelajaran disesuaikan dengan 
kemampuan kelompok tersebut. 

   Tugas perbaikan atau pengayaan diberikan 

Guru mengaitkan pembelajaran dengan 

pengalaman siswa sehari-hari. 

   Siswa menceritakan atau memanfaatkan 

pengalamannya sendiri. 
   Siswa menerapkan hal yang dipelajari dalam 

kegiatan sehari-hari 

Menilai pembelajaran dan kemajuan 
belajar siswa secara terus menerus. 

   Guru memantau kerja siswa 

   Guru memberikan umpan balik 
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2)  Implikasi PAKEM 

Dalam  implementasi  pembelajaran  PAKEM di  sekolah  mempunyai  berbagai 
implikasi yang mencakup: 
a)  Implikasi bagi guru 

Pembelajaran  aktif,  kretaif,  efektif,  dan  menyenangkan   memerlukan  guru 
yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan/pengalaman belajar bagi anak, 
juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya 
agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan dan utuh. 
Sebaliknya pembelajaran yang berpusat pada guru harus dihindari. Adapun ciri- 
ciri pembelajaran yang berpusat pada guru adalah menggunakan buku paket, 
jawaban harus sama dengan guru, guru mendiktekan apa yang harus dilakukan, 
guru  memberi  contoh,  ceramah,  hafalan.Dampak  dari  pembelajaran  yang 
berpusat pada guru adalah  siswa menjadi mahluk yang individualis, motivasi 
belajar siswa turun, siswa kurang dapat bekerjasama, siswa pasif, guru kurang 

kreatif. 
 

b)  Implikasi bagi siswa 

Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya 

dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil 
ataupun klasikal. 
Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif 
misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan 

pemecahan masalah. 
 

c)  Implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar dan media 

·     PAKEM   pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individual 
maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali dan menemukan konsep 
serta  prinsip-prinsip  secara  holistik  dan  otentik.  Oleh  karena  itu,  dalam 

pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. 
·     Pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang 

sifatnya didisain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran 

(by design), maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat 
dimanfaatkan (by utilization). 

·     Pembelajaraninijugaperlumengoptimalkanpenggunaanmediapembelajaran 
yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep- 
konsep yang abstrak. 

·     Penerapan  pembelajaran  tematik  di  sekolah  masih  dapat  menggunakan 

buku ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran 

dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang 

memuat bahan ajar yang terintegrasi 
 

d)   Implikasi terhadap Pengaturan ruangan 

Dalam   pelaksanaan   kegiatan   pembelajaran   aktif,   kreatif,   efektif,   dan 
menyenangkan perlu  melakukan  pengaturan  ruang  agar  suasana  belajar 

menyenangkan. Pengaturan ruang tersebut meliputi: 
-   Ruang perlu ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. 
-   Susunan  bangku  peserta  didik  dapat  berubah-ubah  disesuaikan  dengan 

keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung 

-   Peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat duduk di tikar/karpet 
-   Kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas 
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-   Dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik 

dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

-   Alat, sarana dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan 
peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. 
 

e) Implikasi terhadap Pemilihan metode 

Sesuai dengan karakteristik pembelajaran PAKEM, maka dalam pembelajaran 
yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan 

menggunakan multi metode. Misalnya percobaan, bermain peran, tanya 

jawab, demonstrasi, bercakap-cakap. 
· Penerapan PAKEM dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

Guru merancang dan mengelola KBM yang mendorong siswa untuk berperan 
aktif dalam pembelajaran. Adapun hal baru yang berbeda dengan kebiasaan 

pembelajaran selama ini adalah  guru melaksanakan KBM dalam kegiatan 

yang beragam,  misalnya percobaan, diskusi  kelompok  menulis laporan, 
berkunjung  keluar  kelas.  Dengan  menerapkan  PAKEM  guru  diharapkan 

menggunakan   metode   yang   bervariasi.   Penggunaan   setiap   metode 

mengarah pada keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan berbahasa. 
 

· 
 
 
 
 
 

· 
 
 
 
 
 
 

· 
 
 
 
 

· 

 

Alat Bantu dan Sumber Belar 

Guru menggunakan alat bantu dan sumber belajar  yang beragam. Sesuai 
mata pelajaran, guru menggunakan, misal alat yang tersedia atau yang 

dibuat sendiri, gambar, studi kasus, nara sumber, dan lingkungan. 
 

Metode Pembelajaran 

Guru   memberi   kesempatan   kepada   siswa   untuk   mengembangkan 
keterampilan.  Siswa  dapat  dapat  melakukan  percobaan,  pengamatan, 
atau wawancara. Mengumpulkan data/ jawaban dan mengolahnya sendiri, 
menarik kesimpulan, memecahkan masalah, mencari rumus sendiri, menulis 
laporan/hasil karya lain dengan kata-kata sendiri. 
 

Pengalaman Belajar 

Gurumemberikesempatankepadasiswauntukmengungkapkangagasannya 
sendiri secara lisan atau tulisan. Melalui diskusi, lebih banyak pertanyaan 

terbuka, hasil karya merupakan pemikiran anak sendiri. 
 

Pemilihan Bahan Ajar 

Guru menyesuaikan bahan dan kegiatan belajar dengan kemampuan siswa. 
Siswa dikelompokkan sesuiai kemampuan (untuk kegiatan tertentu), bahan 

pelajaran  disesuaikan  dengan  kemampuan  kelompok  tersebut,  tugas 
perbaikkan atau pengayaan diberikan. 

 

·    Pendekatan Pembelajararan Kontekstual 
Prinsip pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran bermakna. 
(meaningful  learning).  Salah  satu  ciri  pembelajaran  bermakna  adalah 
pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran dirasakan terkait dengan 

kehidupan   nyata   dan   siswa   memahami   manfaat   dari   pembelajaran 

yang dilaksanakannya dan siswa merasakan penting untuk belajar demi 
kehidupannya  di  masa  depan.  (Kratf,  2000:  33).  Impelementasi  dalam 

kegiatan  pebelajaran  terlihat  melalui guru  mengaitkan  KBM  dengan 
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pengalaman siswa sehari-hari.Guru dapat meminta siswa menceritakan atau 

memanfaatkan pengalamannya sendiri. Diharapkan siswa dapat menerapkan 

hal yang dipelajari dalam kegiatan sehari-hari. 
 

· Penilaian atau Evaluasi 
Menilai  KBM  dan  kemajuan  belajar  siswa  secara  terus  menerus.  Guru 
memantau kerja siswa dan guru memberikan umpan balik. Penilaian harus 
dilakukan secara otentik dengan menggunakan instrumen penilain yang 

bervariasi. (Kratf, 2000:33) 
 

Tabel 13. Lembar Observasi PAKEM 
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Aspek Uraian/ 
temuan 

Bagaimana bentuk tugas yang diberikan?  

Apa yang dikerjakan siswa untuk melakukan tugas tersebut?  

Kemampuan apa yang dikembangkan melalui tugas tersebut?  

Bagaimana bentuk pertanyaan yang diberikan dalam tugas?  

Jenis pertanyaan apa saja yang diajukan guru kepada siswa dalam 

pembelajaran? 

 

Sejauh mana guru memperhatikan perbedaan siswa?  

Apa yang dilakukan oleh siswa selama mengerjakan tugas?  

Sejauh mana siswa diberi kesempatan untuk menanggapi kegiatan 

belajar yang telah dilakukan? 

 

Apa yang dilakukan siswa pada saat belajar kelompok, individu, 

berpasangan, atau  klasikal? 

 

Pada saat ada kerja kelompok,  berapa jumlah anggota kelompok?  

Apakah semua siswa terlibat dalam kegiatan kelompok?  

Apa yang dilakukan guru selama anak mengerjakan tugas?  
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Indikator Monev PAKEM 

Guru 

  Guru lebih banyak memberi kesempatan anak untuk bekerja 
(menemukan sendiri, mengungkapkan pendapat dsb.); 

  Guru menciptakan pembelajaran yang menantang; 
  Guru mempergunakan berbagai media, metode, dan sumber belajar, 

termasuk sumber belajar dan bahan dari lingkungan; 
  Guru memberikan tugas dan bantuan yang berbeda sesuai dengan 

kemampuan siswa; 
  Guru mengelola kelas secara fleksibel (individu, kelompok, pasangan) 

sesuai tugas yang diberikan untuk melibatkan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran. 
 

Siswa 

  Siswa tidak takut bertanya; 
 Ada interaksi antara siswa untuk membahas dan memecahkan masalah; 
  Siswa aktif bekerja; 
  Siswa dapat mengungkapkan dengan kata-kata sendiri; 
  Siswa melakukan kegiatan baca mandiri; 
  Siswa melakukan kegiatan proyek (teknologi sederhana, menulis 

biograpi tokoh). 
 

Kelas 

  Ada pajangan yang merupakan hasil karya siswa; 
  Pajangan dimanfaatkan sebagai sumber belajar; 
 Penataan tempat duduk memudahkan interaksi guru dengan siswa, 
siswa dan siswa; 

  Ada penataan sumber belajar (alat bantu belajar, poster, buku) yang 
dimanfaatkan siswa. 
 

f. Desain Pembelajaran PAKEM 
 

1)  Pengantar 

Beberapa orang memandang bahwa PAKEM sama dengan kerja kelompok. Jika dalam 

suatu kelas sedang berlangsung pembelajaran dan di sana siswa tetap duduk seperti 
orang menonton bioskop, semua menghadap ke depan, duduk berdua dengan satu 

bangku, maka dengan mudah dan cepat dikatakan kelas itu tidak PAKEM. 

Akan tetapi sebaliknya, jika di suatu kelas siswa sedang duduk berkelompok, walau 

mereka hanya duduk dalam kelompok, tetapi tidak semua siswa bekerja, maka dengan 

mudah kita mengatakan kelas itu PAKEM. 

Seharusnya menilai PAKEM tidaknya suatu pembelajaran tidak cukup hanya dengan 

melihat pengaturan tempat duduk  siswa, tetapi harus diperhatikan pula intensitas 

keterlibatan siswa dalam belajar. 

Usaha-usaha yang menawarkan sebuah pembaharuan, termasuk penerapan PAKEM di 
kelas, biasanya akan menemui masalah. Beberapa masalah yang masih sering ditemukan 

baik dalam pelatihan maupun dalam penerapan PAKEM di kelas dapat dilihat di bawah 

ini. 
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Beberapa isu-isu penerapan PAKEM di kelas adalah sebagai berikut: 

1.  Guru belum memperoleh kesempatan menyaksikan pembelajaran PAKEM yang baik; 

2. Guru  belum  memiliki  referensi  (buku,  video,  dll)  tentang  pembelajaran  PAKEM  yang 
baik; 

3. Tugas yang diberikan guru kepada siswa masih bersifat tertutup dan banyak pengisian 
lembar kerja (LK) yang kurang baik; 

4. Pembelajaran belum memberikan tantangan sesuai kemampuan siswa 

5. Pembelajaran hanya mengajarkan satu indikator dengan satu aktivitas; 

6. Perbedaaan  individual  siswa  belum  diperhatikan  termasuk  laki-laki/perempuan,  pintar/ 
kurang pintar, sosial ekonomi tinggi/rendah; 

7. Pengelolaan siswa kurang sesuai dengan kegiatan; 

8. Guru merasa khawatir untuk melaksanakan PAKEM di kelas 6 dan 9; 

9. Pajangan cenderung menampilkan semua apa yang dikerjakan siswa dengan hasil yang 
seragam; 
 

Berbagai kendala selalu ada, akan tetapi dukungan pun tak kurang banyak dalam 

menerapkan PAKEM. Berbagai pelatihan telah diikuti dan para guru telah melakukannya 

di kelas masing-masing. 

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan mutu pelaksanaan PAKEM, pada modul 
ini dibahas dan dikaji secara berurutan: 1). telaah PAKEM, 2). teknik bertanya, 3). 
pengorganisasian  kelas,  4).  pembelajaran  kooperatif,  dan  5).  pengembangan  ide 

pembelajaran 

I. Tujuan pembelajaran 

Setelah mengikuti modul ini, diharapkan peserta: 

a. Mampu  menidentifikasi  sifat-sifat  PAKEM  tertentu  dalam  pembelajaran 

yang dilaksanakan 

b. Mampu mengidentifikasi jenis pertanyaan yang efektif 

c.  Mampu mengorganisasikan kelas sesuai dengan tugas pembelajaran 

d. Mampu mengembangkan ide pembelajaran 

 

II. Langkah Kegiatan 

  

Pengantar  

 
 
 

  

Pengorganisasia 
n Kelas  
 
 

  

Pengorganisasia 

Cerita  
Narasumber  

peserta  
 
 

Mengidentifikasi  
Ketreampilan  

bertanya dari hasil  
Modeling  
 
 

Pembelajaran  
Kooperatif  

Diskusi  
keberhasilan  

dan hambatan  
 
 
 

Belajar dan  
Diskusi  

n Kelas  

Gambar 5. Langkah Kegiatan PAKEM 
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III. Uraian Materi 

A. Pelaksanaan PAKEM Bagi Guru 

1. Identifikasi Kesulitan Belajar 
 

Pengantar 

Tugas utama seorang guru adalah membuat perencanaan, melaksanakan 

dan melakukan penilaian untuk mengetahui ketercapaian proses yang 
telah dilaksanakan. Dalam proses pelaksanaan rencana yang telah disusun, 
guru sering mengalami kendala dan permasalahan sehingga kompetensi 
yang telah ditetapkan di masing – masing mata pelajaran tidak mencapai 
hasil yang maksimal. 
 

Faktor yang berasal dari luar diri guru dan memegang pengaruh penting 

terhadap  pencapaian  kompetensi  adalah  peserta  didik.  Keberadaan 

peserta   didik,   tingkat   kecerdasan,   motivasi   belajar,   dan   lainnya 
berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah pembelajaran. 
 

Tujuan 

Tujuan identifikasi Belajar diharapkan guru dapat : 
-   Mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pembelajaran pada 

setiap mata pelajaran 

-   Menemukan kemungkinan masalah dalam pembelajaran pada setiap 
mata pelajaran 

-   Menemukan solusi / pemecahan dalam pembelajaran pada setiap 

mata pelajaran 
 

2.  Cara Mengatasi Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar seringkali diartikan sebagai gangguan yang terlihat pada 
kesulitan  dalam  menguasai  dan  kemampuan  memahami  kompetensi 
dasar  yang  diajarkan.  Kesulitan  belajar  dapat  berhubungan  dengan 
perkembangan peserta didik seperti gangguan motorik dan persepsi, 
kesulitan   belajar   bahasa   dan   komunikasi,   kesulitan   belajar   dalam 

penyesuaian  perilaku  sosial  atau  berhubungan  dengan  kemampuan 

akademik seperti kegagalan dalam penguasaan ketrampilan membaca, 
menulis, berhitung, dan kompetensi lainnya. 
 

Sementara ini yang sering terjadi, tinjauan terhadap kesulitan belajar 

peserta didik lebih banyak dibebankan kepada peserta didik. Mereka 

dianggap  kurang  serius  dalam  belajar,  kemampuan  intelegensinya 

rendah, bimbingan orang tua kurang dan masih banyak alasan serupa 

lainnya.  Padahal  dalam  pembelajaran  banyak  unsur  yang  terkait  dan 

mempengaruhi  kualitas  hasil  belajar.  Dalam  konteks  korelasi  antara 
input-process-out put bisa kita lihat multi unsur yang memberikan andil 
hasil belajar. Input berupa raw input (peserta didik), inviromental input 

(lingkungan), dan instrumental input (kurikulum). Pada proses kita dapat 

melihat perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, maupun 

sistem penilaian yang dikembangkan. Input dan proses tersebut akan 

mewarnai hasil belajar  peserta didik berupa out put dan out come. Oleh 

karena itu, tidaklah adil apabila hasil belajar yang rendah hanya dibebankan 
 
 

100 

 

 

PLPG Sertifikasi Guru 2012 Rayon 9 Universitas Negeri Jakarta 



 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial - SMP 
 

kepada peserta didik dikarenakan pembelajaran bersifat kompleks. 
 

Adi Gunawan dalam Born to Be a Genius (2003) menyatakan bahwa faktor 

dominan yang menentukan keberhasilan proses belajar adalah dengan 

mengenal dan memahami bahwa setiap individu adalah unik dengan gaya 

belajar yang berbeda satu dengan lainnya. Tidak ada gaya belajar yang 

lebih unggul dari gaya belajar lainnya. Semua sama uniknya dan semua 

sama berharganya. Kesulitan yang timbul selama ini lebih disebabkan 
oleh gaya mengajar yang tidak sesuai dengan gaya belajar. Dan yang 

lebih parah lagi adalah kalau anak sendiri tidak mengenal gaya belajar 

mereka. 
 

Kenyataan lapangan yang mendukung pendapat di atas adalah guru 

yang  cenderung  menggunakan  satu  cara  saja  dalam  mengajar  yaitu 

gaya visual. Guru mengajar dengan menggunakan media papan tulis dan 
buku (visual). Murid belajar dengan buku dengan kegiatan mencatat, 
mengerjakan tugas, dan mengerjakan tes juga secara tertulis (visual). 
 

Banyak pakar psikologi yang berpendapat bahwa panca indera merupakan 

pintu gerbang masuknya ilmu pengetahuan ke otak kita. Setiap peserta 

didik bersifat unik yang berbeda satu dengan lainnya, ketajaman panca 

indera mereka juga berbeda. Hal ini membentuk gaya belajar yang berbeda 
antara peserta didik yang satu dengan lainnya. Ada lima gaya belajar yang 

berbeda di ataranya visual (penglihatan), auditori (pendengaran), tactile/ 
kinestetik  (perabaan/gerakan),  olfactori  (penciuman),  dan  gustatori 
(pengecapan). Dari kelima gaya belajar itu, ada tiga gaya belajar yang 

dominan dan paling sering digunakan yaitu gaya belajar visual, auditori, 
dan kinestetik. 
 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kualitas belajar peserta didik 

dipengaruhi oleh unsur internal dan eksternal. Unsur eksternal berupa 

materi yang dipelajari, cara pembelajaran guru, media yang digunakan, 
lingkungan  belajar,  dan  lainnya.  Sedangkan  faktor  internal  berkaitan 
dengan kemampuan diri seperti tingkat kecerdasan, bakat dan minat, 
ketajaman panca indera yang membentuk gaya belajarnya, kemampuan 
mengolah informasi yang diterima, berimajinasi, dan sebagainya. Secara 

praktis kita dapat mempelajari kelemahan pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan dengan cara melakukan analisis diri terhadap perencanaan, 
proses, maupun lingkungan belajar. 
 

Berikut disajikan contoh tabel analisis diri terhadap proses pembelajaran 

yang selama ini dilakukan. 
 

Tabel 14. contoh tabel analisis diri terhadap proses pembelajaran 
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Aspek Indikator 
Hasil Refleksi 

Diri *) 

Ya Tidak 

Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan peserta didik bervariasi, 
seperti klasikal, kelompok, 
berpasangan, individu, dsb) dan sesuai 
materi pelajaran. 
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102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLPG Sertifikasi Guru 2012 Rayon 9 Universitas Negeri Jakarta 

Aspek Indikator 
Hasil Refleksi 

Diri *) 

Ya Tidak 

 Pengelolaan kegiatan belajar peserta didik 

bervariasi, seperti wawancara, pengamatan, 
penelitian, bermain peran, dalam kelas, luar 
kelas, dan sesuai materi pelajaran. 

  

Guru menerapkan metode pembelajaran 

yang bervariasi dan sesuai dengan 
karakteristik materi pembelajaran, situasi 
kondisi, dan peserta didik. 

  

Guru menggunakan alat peraga dalam 

pembelajaran dan alatnya cukup jelas untuk 
dilihat oleh seluruh peserta didik. 

  

Pada saat berdiskusi, peserta didik saling 

mendengarkan ketika ada yang berbicara/ 

berpendapat. 

  

Bantuan atau intervensi guru kepada peserta 

didik selalu bersifat memancing peserta didik 

untuk berfikir, misal dengan mengajukan 

pertanyaan (dalam batas kemampuannya) 

  

Berbagai hasil karya peserta didik yang 

bervariasi dipajang di kelas. 

  

Perilaku peserta didik yang tidak disiplin/ 

sesuai dengan kesepakatan kelas diberi 

konsekuensi logis 

  

Semua/hampir semua (di atas 90%) peserta 

didik menunjukkan disiplin dan prilaku positif 

sesuai kesepakatan kelas 

  

Komunikasi dan 

Interaksi 

Guru mendorong peserta didik untuk 

bertanya, berpendapat, dan/atau 

mempertanyakan gagasan guru/peserta didik 

lain. 

  

Banyak hasil karya para peserta didik 

dipajangkan dan ditata dengan rapi. 
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Aspek Indikator 
Hasil Refleksi 

Diri *) 

Ya Tidak 

 Hasil karya peserta didik yang berupa 

tulisan merupakan kata-kata peserta 
didik sendiri dan sudah berkembang. 

  

Ada interaksi guru-peserta didik, peserta 

didik-peserta didik.(multiarah). 

  

Peserta didik mengungkapkan gagasan 

dengan kata-kata sendiri, runtut, dan 
mengembangkannya. 

  

Peserta didik tidak takut bertanya, 
menjawab, atau menyatakan pendapat 
dengan tertib. 

  

Setiap proses pembelajaran bebas dari 
ancaman dan intimidasi 

  

Umpan Balik dan 

Penilaian 

Guru selalu memberikan umpan balik 

yang menantang (sesuai kebutuhan 

peserta didik) 

  

Guru memberikan umpan balik lisan dan 

tulisan secara individual. 

  

Guru menggunakan berbagai jenis 

penilaian (proses dan hasil) dan 

memanfaatkan hasilnya untuk kegiatan 

tindak lanjut. 

  

Setiap proses pembelajaran disertai 

dengan penghargaan dan pengakuan 

baik secara verbal maupun non-verbal 

  

Kualitas Pertanyaan 

dan Cara Guru 

Bertanya 

Pertanyaan yang diajukan guru (selalu) 

memancing peserta didik untuk 

membangun gagasannya sendiri. 

  

Guru mengajukan pertanyaan, 

menyediakan waktu tunggu, dan 

menunjuk siapa yang harus menjawab 

tanpa pilih kasih. 

  

Refleksi 
Guru selalu meminta peserta didik untuk 

melakukan refleksi setelah mempelajari 

suatu konsep/keterampilan 
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Aspek Indikator 

Hasil Refleksi  

Diri *) 

Ya Tidak 

Keterlibatan Peserta 

didik 

Sebagian besar peserta didik (75 % 

atau lebih) aktif bekerja 

  

Peserta didik asyik berbuat/bekerja 

dengan penuh konsentrasi. 

  

Pemandirian peserta 

didik 

Ada program pengembangan 

kegiatan belajar mandiri peserta 

didik yang terencana dan 

dilaksanakan dengan baik. 

  

Peserta didik melakukan kegiatan 

membaca atau menulis atas 

keinginan sendiri. 

  

Peserta didik dapat menyelesaikan 

masalahnya sendiri dengan 
membaca, bertanya, mencoba/ 
mengamati. 

  

Sumber Belajar/Alat 

Bantu 

Guru menggunakan berbagai 

sumber belajar (termasuk 

lingkungan sekitar) dan terbaik dari 

yang ada serta penggunaannya 

sesuai dengan kompetensi yang 

dikembangkan. 

  

Guru membuat sendiri dan 

menggunakan alat bantu belajar 

sesuai dengan kompetensi yang 

dikembangkan. 

  

Guru menggunakan alat bantu 

murah atau mudah diperoleh di 

sekitar. 

  

Tersedia sudut baca/perpustakaan 

dan dimanfaatkan oleh guru dan 

seluruh peserta didik. 

  

Lembar kerja mendorong 

peserta didik untuk menemukan 

konsep/ gagasan/cara/rumus dan 

menerapkannya dalam konteks lain. 
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Aspek Indikator 

Hasil Refleksi  

Diri *) 

Ya Tidak 

Keterlibatan Peserta 

didik 

Sebagian besar peserta didik (75 % 

atau lebih) aktif bekerja 

  

Peserta didik asyik berbuat/bekerja 

dengan penuh konsentrasi. 

  

Pembelajaran bebas 

dari perlakuan 

kekerasan (emosional, 

fisik, dan pelecehan 

seksual dan 

penelantaran) 

Setiap proses pembelajaran 

bebas dari perlakuan kekerasan 

(emosional, fisik, dan pelecehan 

seksual dan penelantaran) 

  

Semua/hampir semua peserta 

didik mengalami peningkatan 

kompetensi personal/sosial sesuai 

potensinya seperti bisa bekerjasama, 

bertoleransi, menyelesaikan konflik 

dengan sehat, bertanggungjawab, 

kepemimpinan, dsb dalam kegiatan 

di dalam/luar kelas 

  

Semua peserta didik mengalami 

peningkatan kepercayaan diri 

seperti terlihat dalam keberanian 

mengajukan pertanyaan, menjawab 

dan tampil ke depan, dll 

  

Identifikasi layanan 

khusus serta individual 

Selalu melakukan identifikasi 

kebutuhan khusus serta merancang 
dan melaksanakan PPI (program 
pembelajaran individual) sebagai 
respon adanya kebutuhan khusus 
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g. Merencanakan Program Pembelajaran 
 

1) Pengantar 

Dalam praktik sehari-hari,banyak guru yang telah dilatih PAKEM memahami teori 
maupun contoh praktik, namun mereka sulit untuk kreatif menciptakan model- 
model pembelajaran lainnya yang memiliki kemungkinan sama besar atau bahkan 
lebih baik dari apa yang telah dilakukan selama ini. Hal ini terlihat dari prosedur 
yang kurang sistematis dalam skenario pembelajaran, kurang bervariasinya bentuk 
hasil belajar peserta didik, kegiatan pengelolaan peserta didik/kelas yang monoton, 
dsb. Karakteristik anak yang unik, suka bermain, suka bergerak,punya rasa ingin 
tahu, suka berimajinasi, suka bertanya, dan mencoba; hal ini membuka peluang 
bagi kita mengelola kegiatan belajar secara beragam tanpa meninggalkan tuntutan 
pencapaian kompetensi. Anak akan selalu menantikan dan merindukan kegiatan 
pembelajaran beikutnya karena setiap kegiatan yang dilakukan guru senantiasa 
menarik menyenangkan,menantang dan tidak membosankan. 
 

Melalui  modul  ini  dicontohkan  bagaimana  menciptakan  berbagai  variasi  model 
pembelajaran   yang   menarik,   menantang,   dan   berfokus   kepada   pencapaian 
kompetensi. 
 

Tujuan 

Tujuan membuat program Pembelajaran : 

·    Membuat rancangan kegiatan yang menarik 

·    Menyusun tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, menentukan alat, 
     sumber dan langkah-langkah pembelajaran yang bervariasi dengan kompetensi 

                                                yang dikembangkan 
 

2)   Cara Melaksanakan Program 

Pengembangan variasi  pembelajaran identik  dengan  pengembangan kreativitas 

guru   dalam   menyusun   rencana,   melaksanakan,   dan   melakukan   penilaian 
pembelajaran. Pada dasarnya kita terlahir dengan memiliki potensi rasa ingin tahu, 
kemampuan berimajinasi, dan fitrah bertuhan. Rasa ingin tahu dan kemampuan 
berimajinasi  merupakan  ‘modal  dasar’  untuk  berkembangnya  kreativitas;  fitrah 
bertuhan  memungkinkan  manusia  beriman  kepada  Tuhan.  Potensi  rasa  ingin 
tahu dan kemampuan berimajinasi akan berkembang menjadi kreativitas apabila 
terus menerus berani ‘mencoba tanpa rasa takut bersalah’ sampai menemukan 
beberapa pola yang diyakini mampu menjadi langkah yang tepat dalam menyajikan 
pembelajaran. 
 

Sebagai gambaran sebelum melaksanakan program perlunya rancangan mencari 
alternatif kegiatan pembelajaran. Berikut ini salah satu contoh sebelum menyusun 
program pembelajaran: 
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Ilmu Pengetahuan Sosial 

Mengembangkan keterampilan sosial seperti menggali informasi (mengobservasiI, 

membaca, bertanya,dsb), mengolah informasi dan mengambil keputusan dengan 

cerdas (dengan grafik,membandingkan, menemukan persamaan/perbedaan, dsb), 

memecahkan masalah secara arif dan kreatif, dsb 
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CONTOH RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(DISAIN PEMBELAJARAN IPS TERINTEGRASI) 

 
SATUAN PENDIDIKAN : SMP NEGERI 
MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
KELAS : VII dan VIII 
TOPIK : PASAR TRADISIONAL di JAKARTA 
ALOKASI WAKTU : 4 X 40 MENIT (2 X PERTEMUAN) 
 
A. Kompetensi Dasar 

  2.1 Mendeskripsikan interaksi sebagai proses sosial 
  4.3  Mengidentifikasi bentuk-bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat  

 
B. Indikator 

 Menjelaskan pengertian interaksi social  

 Menunjukan interaksi sosial pada pasar tradisional dijakarta 

 Menjelaskan kaitan interaksi sosial dengan proses social dalam bidang ekonomi 

 Menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap keselarasan social 

 Mendeskripsikan pengertian,fungsi dan peranan pasar bagi masyarakat 

 Mengklasifikasi macam-macam pasar beserta contoh masing-masing 

 Mendemonstrasikan kegiatan jual beli di suatu pasar. 
 

C. Karakter bangsa yang diharapkan 

 Kerjasama 

 Demokratis 

 Mandiri 
   

D. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik mampu menjelaskan interaksi sosial sebagai proses sosial dalam kegiatan ekonomi 

 
E. Materi Pelajaran 

 Interaksi sosial sebagai suatu proses. 

 Mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi di masyarakat 
 

F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Kontekstual 
2. Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan.melalui model pembelajaran  

          Demontration, Numbered Heads Together dan Picture and Picture 
 
G. Sumber, Alat, dan Bahan Pembelajaran 

Kurikulum, buku-buku pelajaran IPS yang relevan, dan gambar-gambar tentang interaksi sosial pada pasar. 
 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran 
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Pertemuan 1 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan Awal/Pendahuluan 

Apersepsi 

 Mengamati gambar keanekaragaman masyarakat  

 Guru menanyakan materi sebelumnya tentang keanekaragaman masyarakat 
Motivasi 

 Guru menampilkan gambar-gambar interaksi sosial pada pasar tradisional  

 Tanya jawab tentang berbagai kegiatan interaksi sosial 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 Guru melibatkan peserta didik mencari informasi tentang interaksi sosial 

 Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik dalam mencari 
informasi tentang interaksi sosial 

Elaborasi 

 Beberapa siswa bekerjasama mendemonstrasikan interaksi sosial pada pasar 
tradisional dengan deskripsi dialog yang dibuat oleh guru  

 Guru menyuruh siswa mengamati demontrasi tersebut dan menganalisa nya. 

 Siswa mengaitkan interaksi sosial dengan proses sosial  dibidang ekonomi 
dalam kehidupan sehari-hari 

 Siswa mengkaji pengaruh interaksi sosial terhadap keselarasan sosial 

 Siswa membuat hasil analisis pengamatan dalam kertas kerja secara mandiri 

 Tiap siswa mengemukakan hasil analisanya dan juga pengalaman siswa 
didemontrasikannya 

 Siswa lain memberikan tanggapan terhadap hasil analisa temanya secara 
demokratis 

 Setiap siswa mengumpulkan laporan hasil pengamatan dalam kertas kerja 
Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 
tulisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan siswa 

 Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil ekplorasi dan elaborasi peserta 
didik melalui berbagai sumber 

 Guru menarik kesimpulan dari hasil diskusi demontrasi tentang interaksi sosial 
pada pasar tradisional dan kaitan nya dengan proses sosial 

Kegiatan Akhir/ Penutup 

 Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah (PR) secara mandiri 

 Guru memberikan pesan-pesan moral sehubungan dengan interaksi sosial pada 
pasar tradisional dan proses sosia;, misalnya kerjasama, mendengarkan 
pendapat orang lain,bertanggung jawab, kerjakeras,mandiri dll. 

 Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang kerjanya bagus, dan 
memberikan nasehat untuk penyempurnaan bagi kelompok yang kurang bagus. 
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Pertemuan 2 

Tahapan Kegiatan Kegiatan 

Kegiatan 
Awal/Pendahuluan 

Apersepsi 

 Mengamati gambar-gambar interaksi sosial pada pasar tradisional  

 Guru menanyakan materi sebelumnya tentang interaksi sosial dan kaitan nya dengan proses 
sosial 

Motivasi 

 Guru menampilkan gambar-gambar interaksi sosial pada pasar tradisional  

 Tanya jawab tentang berbagai kegiatan interkasi sosial 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

 Guru melibatkan peserta didik mencari informasi tentang pasar 

 Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik dalam mencari informasi tentang 
macam-macam pasar 

Elaborasi 

 Menyajikan materi sebagai pengantar  

 Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar macam-macam pasar 

 Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian memasang/mengklasifikasikan 
gambar-gambar interaksi sosial beradasarkan macam-macam pasar secara mandiri 

 Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran pengklasifikasian gambar tersebut  

 Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menamkan konsep/materi tentang 
macam-macam pasar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai  

 Siswa dibagi kedalam kelompok.Setiap siswa mendapatkan nomor 

 Guru memberikan tugas dan masing-masing tentang pengertian, fungsi dan peran pasar. 

 kelompok  bekerjasama  mengerjakan tugas sesuai sub materi yang diberikan guru 

 Kelompok mendiskusikan secara demokratis jawaban yang benar dan memastikan tiap 
anggota kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui jawabannya  

 Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil 
kerjasama mereka  

 Siswa yang lain menanggapinya secara demokratis, kemudian guru menunjuk nomor yang 
lain  

 Setiap kelompok  bekerjasama  membuat hasil laporan kerja kelompok tentang 
pengertian,fungsi dan peran pasar yang sudah didiskusikan bersama kelompoknya secara 
demokratis 

 Siswa lain memberikan tanggapan terhadap hasil laporan kerja kelompok temanya secara 
demokratis 

 
Konfirmasi 

 Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat 
maupun hadiah terhadap keberhasilan siswa 

 Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil ekplorasi dan elaborasi peserta didik melalui 
berbagai sumber 

 Guru menarik kesimpulan dari hasil diskusi  
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B. Penilaian 

1. Tes tertulis 

2. Hasil Laporan siswa (diskusi siswa) 

Contoh Soal: 

1. Jelaskan pengertian interaksi sosial ? 

2. Jelaskan hubungan antara interaksi sosial dengan proses sosial dalam bidang ekonomi?  

3. Berikan contohnya interaksi sosial dalam proses sosial dibidang ekonomi ! 

4. Jelaskan pengklasifikasian macam-macam pasar ! 

5. Berikan contoh macam-macam pasar ! 

 

Format pengamatan diskusi 

 

No. 

 

Nama 

Aspek pengamatan Skor Nilai 

Kerjasama keaktifan Hasil kerja 

1 

2 

..................................................... 

..................................................... 

................ 

................ 

............... 

............... 

.................. 

.................. 

............... 

............... 

 

                                                       Jakarta,   Maret  2013 

Mengetahui, 

Kepala SMP NEGERI .......                               Guru Mata Pelajaran 

 

 

(………………………………………………….)                              (………………………………….)  

    

 

 

 

 

  

 

PLPG Sertifikasi Guru 2012 Rayon 9 Universitas Negeri Jakarta 
110 

Kegiatan Akhir/ Penutup 

 Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah (PR) 

 Guru memberikan pesan-pesan moral sehubungan dengan interaksi sosial pada macam-
macam pasar dan proses sosial;misalnya kerjasama, mendengarkan pendapat orang 
lain,bertanggung jawab, kerjakeras,mandiri,cinta tanah air dll. 

 Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang kerjanya bagus, dan memberikan 
nasehat untuk penyempurnaan bagi kelompok yang kurang bagus. 
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SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN IPS TERPADU 
 
Satuan Pendidikan :  SMP Al-Islamiyah 
Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas  :  VII dan VIII 
Topik   :  Pasar Tradisional di Jakarta 
Standar Kompetensi     :  Memahami Kehidupan Sosial Manusia 

 
MATPEL 

KOMPETENSI 
DASAR 

 
INDIKATOR 

PENGALAMAN 
BELAJAR 

ALOKAS
I 

WAKTU 

PENILAIAN 

Jenis 
Tagihan 

Tehnik 
Instru
men 

Contoh soal 

Sosiologi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kelas VII 
Semester 1 

2.1.Mendeskripsi kan 
interaksi sebagai 
proses sosial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Menjelaskan 
pengertian interaksi 
social  

 Menunjukan interaksi 
sosial pada pasar 
tradisional dijakarta 

 Menjelaskan kaitan 
interaksi sosial dengan 
proses social dalam 
bidang ekonomi 

 Menjelaskan pengaruh 
interaksi sosial 
terhadap keselarasan 
sosial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Melalui metode 
Demontration 
siswa dapat 
menjelaskan 
tentang 
pengertian 
interaksi sosial 
secara kerjasama 

 Mengkaji kaitan 
interaksi sosial 
dengan proses 
sosial dalam 
kehidupan sehari-
hari dalam bidang 
ekonomi di pasar 
tradisional 
lingkungan 
terdekat secara 
mandiri 

 Mengkaji 
pengaruh interaksi 
sosial terhadap 
keselarasan  

  Sosial 

4 x 40” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tes dan 
non tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tugas 
Proyek 
Kuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisan 
Urain 
dan 
unjuk 
kerja 

 Demonstrasik
an secara 
lisan transkip 
dialog tentang 
interaksi 
sosial di pasar 
tradisional di 
Jakarta 

 Jelaskan 
pengertian 
interaksi 
sosial 

 Uraikan 
keterkaitan 
interaksi 
sosial dengan 
proses sosial 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
dalam bidang 
ekonomi 
dipasar 
tradisional 
lingkungan 
terdekat 

Ekonomi Kelas VIII 

Semester 1 

4.3 Mengidentifi- 

kasi bentuk-

bentuk pasar 

dalam 

kegiatan 

ekonomi 

masyarakat 

 Mendeskripsikan 
pengertian,fungsi dan 
peranan pasar bagi 
masyarakat 

 Mengklasifikasi macam-
macam pasar beserta 
contoh masing-masing 

 Mendemonstrasikan 
kegiatan jual beli di 
suatu pasar. 

 Melalui model 
pembelajaran 
Numbered Head s 
Togethers siswa 
mendeskripsikan 
pengertian, fungsi 
dan peranan pasar 
bagi masyarakat 
secara demokratis 

 Menggunakan 
model 
pembelajaran 
Picture and Picture 
siswa 
mengklasifikasikan 
macam-macam 
pasar secara 
demokratis dan 
mandiri 
  

 Tes dan 

non tes 

Penug

asan 

dan 

perfor

mance 

Lisan,u

njuk 

kerja, 

tema 

diskusi 

Diskusikan 

pengerian, 

Fungsi, dan 

peranan pasar 

bagi masyarakat 

 

Klasifikasikan 

gambar-gambar 

tersebut 

berdasarkan 

macam-macam 

pasar 
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Lampiran-lampiran 

LEMBAR PENILAIAN DISKUSI KELOMPOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Pengelolaan Kelas 

Selama pembelajaran konvensional, meja dan kursi diatur menghadap ke papan tulis dan 
“peserta  didik”  duduk  berjajar.  Dalam  pembelajaran  yang  menggunakan  pendekatan 
PAKEM pengaturan tempat duduk peserta didik disesuaikan dengan model pembelajaran 
yang akan dilaksanakan oleh guru, misalnya pola tempat duduk berpasangan, pola tempat 
duduk dalam bentuk ”U” akan memudahkan peserta didik berinteraksi dan melakukan aksi 
dalam proses pembelajaran. Sebaiknya guru selalu mendesain pola tempat duduk yang 
disesuaikan dengan skenario pembelajaran yang dirancang dalam RPP 
 

Contoh model tempat duduk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 6. Contoh Model Tempat Duduk 
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2.   Mengembangkan Keterampilan Bertanya 

a.  Pengantar 

Umpan balik merupakan salah satu bagian penting suatu proses pembelajaran. Respon 

guru terhadap sikap dan perilaku peserta didik di awal, proses, dan akhir pembelajran 
dapat menjadi pengembang pola pikir, sikap dan tindakan peserta didik ke arah yang 
lebih baik. Kemampuan guru memberikan umpan balik yang sesuai baik kuantitas 
maupun kualitas dapat meningkatkan perolehan belajar peserta didik. 
 

Pemahaman guru terhadap perilaku peserta didik dalam mengekspresikan hasil belajar 
menjadi pijakan kuat untuk memunculkan ”pertanyaan atau tugas” lanjutan sebagai 
pengembangan kegiatan peserta didik. Pelaksanaan umpan balik dilakukan sebagai 
respon guru setelah mencermati sikap peserta didik terhadap penilaian dirinya maupun 
kepuasan terhadap hasil kerjanya. Oleh karena itu, perlu diciptakan kesesuaian antara 
penilaian diri peserta didik, persepsi guru, dan harapan agar hasil belajar mencapai 
kompetensi secara optimal. 
 

Modul ini memberikan gambaran bagaimana membantu peserta didik dalam proses 
belajar melalui pemberian umpan balik yang mampu memotivasi dan mengarahkan 
peserta didik untuk menghasilkan perolehan belajar yang optimal. 
 

b.  Tujuan 
 Tujuan Umpan Balik/Ketrampilan Bertanya bagi guru dalam mengajar adalah 
- Menggali potensi peserta didik sebelum pembelajaran dilaksanakan 
- Meningkatkan kualitas pengembangan daya pikir, sikap, dan hasil belajar peserta 

didik. 
-   Melatih peserta didik berani mengemukakan pendapat. 

c.  Cara Mengembangkan 

   Adi W. Gunawan (2003) dalam Genius Learning Strategy ,menyatakan cara memberikan 
   umpan balik yang benar sebagai berikut: 

 

1)   Umpan balik harus bersifat korektif, guru dapat memberikan jawaban penjelasan, 
tidak hanya jawaban yang salah tetapi apa jawaban yang benar dan akurat serta 
bagaimana bisa mencapai jawaban yang benar tersebut. Yang terpenting adalah 
proses berfikir dibalik hasil jawaban yang salah maupun jawaban yang benar. 
 

2)   Umpan balik harus diberikan pada waktu yang tepat, ajarkan materi yang ingin 
anda ujikan setelah itu murid langsung diminta mengerjakan tes tanpa menunggu 
jeda yang terlalu lama. 
 

3)   Umpan balik harus spesifik dan mengacu pada satu kriteria tertentu, umpan balik 
didasarkan pada satu level pengetahuan atau keahlian yang spesifik dengan cara 
membandingkan anak dengan dirinya sendiri bukan dengan rekan atau murid 
lainnya. 
 

4)   Murid memberikan umpan balik untuk diri mereka sendiri, murid membuat catatan 
sendiri terhadap prestasi yang telah mereka capai dan melakukan pembandingan 
antara prestasi terdahulu dengan prestasi mereka saat ini. 
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    Gambar 7. Contoh Pemberian Bantuan dan Umpan Balik 

 

d. Alat/Media dan Sumber Belajar 
1)    Pengantar 

Fungsi utama alat peraga adalah untuk membantu menanamkan atau mengembangkan 
konsep yang abstrak, agar peserta didik mampu memahami arti sebenarnya dari konsep 
tersebut.  Dengan melihat, meraba dan memanipulasi objek/alat peraga, peserta didik 
memiliki pengalaman-pengalaman nyata dalam kehidupan tentang arti suatu konsep 
 

2) Tujuan 
Ada beberapa tujuan penggunaan alat peraga/media pembelajaran, antara lain: 
1. Untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran 
2. Mempermudah pemahaman konsep 
3. Memberikan pengalaman yang efektif bagi peserta didik dengan berbagai kecerdasan 

yang berbeda. 
4. Memotivasi peserta didik untuk menyukai pelajaran yang diajarkan 
5. Memberikan   kesempatan   bagi   peserta   didik   yang   lamban   berpikir   untuk 

menyelesaikan tugas dan berhasil. 
6. Memperkaya program pembelajaran bagi peserta didik yang lebih pandai. 
7. Mempermudah abstraksi. 
8. Efisiensi waktu. 

Contoh Alat Peraga/Media Pelajaran 

·   PKn ( Untuk materi tentang ketertiban berlalu lintas ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Rambu-rambu lalu lintas 
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e.  Lembar Kerja 
1)  Pengantar 

Lembar Kerja merupakan alat bantu pembelajaran agar peerta didik melakukan proses 
pembelajaran. Disamping itu juga Lembar Kerja merupakan alat atau petunjuk kegiatan 
yang akan dilakukan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Lembar Kerja juga 
merupakan  petunjuk  tertulis  untuk  membantu  guru  dalam  memberi  tugas  kepada 
peserta didik agar peserta didik dapat menemukan sendiri. 
 

3) Tujuan LK 
·   Membelajarkan peserta didik dan mendorong untuk berdiskusi 
·   Untuk membantu guru dalam pembelajaran 
·   Untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menguasai kompetensi. 
·   Membimbing peserta didik untuk menemukan konsep 
·   Menyatukan tindakan dan tujuan dalam pembelajaran. 
·   Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran 
·   Meningkatkan daya cipta peserta didik 

f.    Pemajangan 

1)   Pengantar 

Karya peserta didik sebagai perolehan belajar yang baik dipajang di dalam ruang kelas. 
Pajangan ini dapat dilihat langsung oleh semua peserta didik. Bentuknya bisa karya dua 
dimensi atau tiga dimensi. Pajangan mencerminkan upaya yang dilakukan guru dalam 
merencanakan dan melaksanakan pembelajaran , penguasaan peserta didik terhadap 
kompetensi yang diharapkan, dan hasil suatu pembelajaran yang dilakukan. Dengan 
demikian  ,pajangan  mempunyai  dua  sisi  penting  dalam  pembelajaran.  Di  satu  sisi 
pajangan merupakan salah satu hasil yang hendak dicapai dalam pembelajaran sesuai 
dengan kompetensi yang ditentukan. Di sisi lainnya, pajangan juga dapat menjadi alat 
pemantau efektivitas proses pembelajaran. 
 

Modul  ini  mengkaji  tentang  bagaimana  pajangan  yang  baik  dan  berkualitas  serta 
berbagai upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas hasil belajar peserta 
didik (pajangan) sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. 
 

Tujuan 

 Untuk penghargaan peserta didik yang berhasil membuat karya 
 Meningkatkan motivasi perserta didik yang telah berhasil 
 Untuk sumber belajar bagi peserta didik 
 Untuk memotivasi siwa agar senantiasa berkarya 

 

Contoh Pajangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 9. Hasil Kerajinan Anak & Hasil Lukisan Anak 
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g.  Penilaian 

1)   Pengantar 

Penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Menurut Masnur 

Muslich (2007) penilaian dalam KBK dan KTSP menganut prinsip penilaian berkelanjutan 
dan komprehensif guna mendukung upaya memandirikan peserta didik dalam belajar, 
bekerja sama, dan menilai dirinya sendiri. Oleh karena itu, penilaian yang dilaksanakan 
harus penilaian berbasis kelas (PBK). 

Penilaian kelas merupakan kegiatan guru yang terkait dengan pengambilan keputusan 

tentang  pencapaian  kompetensi  atau  hasil  belajar  peserta  didik.  Oleh  karena  itu, 
diperlukan  data  sebagai  informasi  yang  digunakan  sebagai  dasar  pengam  bilan 
keputusan.  Keputusan  tersebut  berhubungan  dengan  tingkat  keberhasilan  peserta 
didik dalam mencapai suatu kompetensi. 

Alat ukur atau instrumen untuk penilaian kelas harus valid, reliabel, terfokus pada 

pencapaian kompetensi, objektif, dan mendidik. Misalnya alat ukur berupa tes. Alat 

ukur itu harus valid. Sebuah tes dikatakan valid jika tes tersebut dapat digunakan untuk 
mengukur apa yang akan diukur. Agar alat ukur valid, dalam menyusun soal sebagai alat 
penilaian perlu memperhatikan kompetensi yang diukur dan menggunakan bahasa yang 
tidak mengandung makna ganda. 

Alat ukur yang reliabel berkaitan dengan konsistensi (keajegan) hasil penilaian. Artinya, 
jika alat ukur itu digunakan untuk mengukur di dua tempat yang memiliki kondisi 
yang sama, hasil yang diperoleh itu cenderung mendekati sama. Selain itu, petunjuk 
pelaksanaan dan penskorannya harus jelas. 

Selain harus valid dan reliabel, penilaian harus terfokus pada pencapaian kompetensi 
(rangkaian  kemampuan),  bukan  hanya  pada  penguasaan  materi  (pengetahuan). 
Penilaian harus menyeluruh/komprehensif dengan menggunakan beragam cara dan alat 
untuk menilai kompetensi peserta didik, sehingga tergambar profil yang sesungguhnya 
tentang kompetensi peserta didik. 

Penilaian harus objektif. Untuk itu, penilaian harus adil, terencana, berkesinambungan, 
dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pemberian skor. Penilaian yang dilakukan juga 
harus mendidik. Artinya, penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran 
bagi guru dan meningkatkan kualitas belajar bagi peserta didik. 

KTSP  tidak  semata-mata  meningkatkan  pengetahuan  peserta  didik,  tetapi  lebih 

memperhatikankompetensisecarautuhyangmerefleksikanpengetahuan,keterampilan, 
dan sikap sesuai karakteristik masing-masing mata pelajaran. 
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2)  Tehnik Penilaian 

Banyak cara atau teknik yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap 

peserta didik. Pada dasarnya, teknik penilaian tersebut adalah cara penilaian kemajuan 
belajar peserta didik berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus 
dicapai. Penilaian ini didasarkan pada indikator-indikator pencapaian kompetensi  yang 
memuat satu ranah atau lebih (kognitif, afektif, dan psikomotor). Berdasarkan indikator- 
indikator ini dapat ditentukan cara penilaian yang sesuai, apakah penilaian itu dilakukan 
dengan tes (tertulis atau lisan), observasi, praktek, dan penugasan secara individu atau 
kelompok. 

Di  dalam  Permendiknas  No.  41  tahun  2007,  penilaian  dilakukan  secara  konsisten, 
sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis 
maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, 
proyek dan atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Berikut ini sedikit gambaran 
masing-masing teknik penilaian. 

a)  Penilaian melalui Tes 

Penilaian melalui tes dilakukan secara tertulis atau lisan (tes tertulis). Ada dua bentuk 

soal untuk penilaian tertulis ini, yaitu memilih jawaban dan mensuplai jawaban. 
Memilih jawaban dibedakan menjadi (1) pilihan ganda; (2) dua pilihan (benar- salah, 
ya-tidak); (3) menjodohkan; dan (4) sebab-akibat. Tes tertulis yang berupa mensuplai 
jawaban, dibedakan menjadi (1) isian atau melengkapi; (2) jawaban singkat atau 
pendek; dan (3) uraian. Penyekoran pada penilaian tertulis harus jelas. 

b)  Penilaian Kinerja/Unjuk Kerja 

Penilaian kinerja/unjuk kerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai 
terhadap aktivitas (dalam melakukan pekerjaan) peserta didik. Penilaian ini cocok 
untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik  melakukan tugas  
tertentu,  misalnya presentasi hasil pengamatan di desanya tentang erosi. 
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c)   Penilaian Sikap 

Objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran Geografi di SMA antara 

lain  (1)  sikap  terhadap  materi  pelajaran;  (2)  sikap  terhadap  guru/pengajar;  (3) 
sikap terhadap proses pembelajaran; (4) sikap berkaitan dengan nilai atau norma 
yang berhubungan dengan suatu materi pelajaran, misalnya kasus atau masalah 
lingkungan hidup, berkaitan dengan materi IPA; dan (5) sikap berhubungan dengan 
kompetensi afektif lintas kurikulum yang relevan dengan mata pelajaran. Penilaian 
ini menggunakan skala sikap dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. 

d)  Penilaian Penugasan (Proyek) 

Penilaian   penugasan   atau   proyek   dilakukan   untuk   mendapatkan   gambaran 

kemampuan menyeluruh/umum secara kontekstual mengenai kemampuan peserta 
didik dalam konsep dan pemahaman mata pelajaran. Dalam mata pelajaran IPS, 
teknik  ini  bermanfaat  untuk  menilai  (1)  ketrampilan  peserta  didik  melakukan 
penyelidikan; (2) pemahaman dan pengetahuan dalam bidang IPS; (3) kemampuan 
mengaplikasikan  pengetahuan  dalam  suatu  penyelidikan;  dan  (4)  kemampuan 
menginformasikan subjek secara jelas. Contoh tugas penilaian penugasan: Lakukan 
penyelidikan mengenai proses pasar di daerah sekitarmu melalui tinjauan IPS. 

e)  Penilaian Hasil Kerja atau Produk 

Penilaian  hasil  kerja  atau  produk  adalah  penilaian  kepada  peserta  didik  dalam 
proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi 3 (tiga) 
tahap  dan  setiap  tahap  perlu  diadakan  penilaian  yaitu  tahap  (1)  persiapan, 
meliputi penilaian kemampuan peserta didik dan merencanakan, menggali, dan 
mengembangkan  gagasan  serta  mendesain  produk;  (2)  pembuatan  produk 
(proses),  meliputi  penilaian  kemampuan  peserta  didik  dalam  menyeleksi  dan 
menggunakan bahan, alat, dan teknik; dan (3) penilaian produk (appraisal), meliputi 
penilaian  produk  yang  dihasilkan  peserta  didik  sesuai  kriteria  yang  ditetapkan. 

f)  Penilaian Portofolio 

Portofolio merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik. Hasil kerja ini disusun 

menjadi sebuah portofolio. Jadi, potofolio merupakan koleksi pribadi hasil kerja 
peserta didik yang mencerminkan tingkat pencapaian, kegiatan belajar, kekuatan, 
dan pekerjaan terbaiknya.  Penilaian portofolio ini didasarkan pada kumpulan hasil 
kerja peserta didik secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. 

g)  Penilaian Diri (self assessment) 

Pada prinsipnya, penilaian diri peseta didik menilai dirinya sendiri. Peserta didik 
diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status,  proses, dan tingkat 
pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Penilaian 
diri melalui pengukuran terhadap kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor 
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3)   Pemanfaatan dan Pelaporan hasil Penilaian 

a)  Pengolahan Hasil Penilaian 

Data hasil penilaian harus diolah sebaik mungkin. Pengolahan ini disesuaikan dengan 

jenis data hasil penilaiannya, yaitu penilaian kinerja atau unjuk kerja, penugasan 
(proyek), hasil kerja (produk), tes tertulis, portofolio, sikap, dan penilaian diri. 

Data Penilaian Tertulis 

Biasanya, tiap butir soal bentuk pilihan ganda diberi skor 1 jika jawaban benar dan 

skor 0 jika jawaban salah. Perhitungan skor yang diperoleh peserta didik untuk suatu 
perangkat tes pilihan ganda sebagai berikut: 
 

Jumlah jawaban benar 

--------------------------------- x 10 

Jumlah seluruh butir soal 

Data Penilaian Kinerja/Unjuk Kerja 

Data penilaian kinerja unjuk kerja diperoleh melalui pengamatan yang ditujukan 

terhadap kinerja peserta didik untuk suatu kompetensi. Skor diperoleh dengan cara 
mengisi format penilaian unjuk kerja yang telah ditentukan. Skor yang dicapai oleh 
peserta didik merupakan skor pencapaian dibagi skor maksimum dikali 10 (untuk 
skala 0 -10) atau dikali 100 (untuk skala 0 -100). Misalnya, dalam suatu penilaian 
kinerja menggambar peta, paling tidak ada 6 aspek yang dinilai, yaitu kelengkapan 
peta, ketepatan skala, kerajian, kebersihan, keindahan, dan pewarnaan, Jika seorang 
peserta didik mendapat skor 6 dan skor maksimumnya 8, maka nilai yang akan 
diperoleh adalah = 6/8 x 10 = 7,5. 

Data Penilaian Sikap 

Skor hasil penilaian sikap bersumber dari catatan harian peserta didik berdasarkan 

pengamatan/observasi guru mata pelajaran. Data hasil pengamatan guru dapat 
dilengkapi dengan hasil penilaian berdasarkan pertanyaan langsung dan laporan 
pribadi. 
 

Hal yang harus dicatat dalam buku Catatan Harian peserta didik adalah kejadian- 
kejadian yang menonjol, yang berkaitan dengan sikap, perilaku, dan unjuk kerja 
peserta didik, baik positif maupun negatif. Yang dimaksud dengan kejadian -kejadian 
yang menonjol adalah kejadian-kejadian yang perlu mendapat perhatian, atau perlu 
diberi peringatan dan penghargaan dalam rangka pembinaan peserta didik. Kejadian- 
kejadian  yang  menonjol  tersebut  dapat  berupa  kejadian  yang  menyenangkan 
maupun yang menyedihkan. 

Data Penilaian Penugasan (Proyek) 

Data penilaian proyek meliputi skor yang diperoleh dari tahap-tahap: perencanaan/ 
persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data/laporan. Dalam 
menilai setiap tahap, guru dapat menggunakan skor yang terentang dari 1 sampai 5. 
Skor 1 merupakan skor terendah dan skor 5 adalah skor tertinggi untuk setiap tahap. 
Jadi, total skor terendah untuk keseluruhan tahap adalah 4 dan total skor tertinggi 
adalah 20. 

Data Penilaian Hasil Kerja (Produk) 

Data  penilaian  hasil  kerja  (produk)  meliputi  tiga  tahap,  yaitu  tahap  persiapan, 
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pembuatan (produk), dan penilaian (appraisal). Informasi tentang data penilaian 

ini diperoleh melalui cara holistik atau cara analitik. Cara holistik, guru menilai hasil 
kerja peserta didik berdasarkan kesan keseluruhan dengan menggunakan kriteria 
keindahan dan kegunaan produk tersebut pada skala skor 0 – 10 atau 1 – 100. Cara 
penilaian analitik, guru menilai hasil kerja melalui tahap proses pengembangan, yaitu 
mulai dari tahap persiapan, tahap pembuatan, dan tahap penilaian. 

Data penilaian Portofolio 

Skor penilaian portofolio peserta didik didasarkan dari hasil kumpulan informasi yang 

telah dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran berlangsung.  Komponen 
penilaian portofolio meliputi: (1) catatan guru, (2) hasil pekerjaan peserta didik, dan 
(3) profil perkembangan peserta didik. 

Data Penilaian Diri 

Skor hasil penilaian diri adalah skor yang diperoleh dari hasil penilaian tentang 

kemampuan, kecakapan, atau penguasaan kompetensi tertentu yang dilakukan oleh 
peserta didik sendiri. Pada awalnya, hasil penilaian diri yang dilakukan oleh peserta 
didik tidak dapat langsung dipercayai dan digunakan oleh guru. Untuk itu, pada taraf 
awal, guru perlu melakukan langkah-langkah telaahan terhadap hasil penilaian diri 
peserta didik. 

b)  Interpretasi Hasil Penilaian dalam Menetapkan Ketuntasan  Belajar 

Kegiatan penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil 
atau belum dalam menguasai suatu kompetensi. Kriteria ketuntasan belajar setiap 
indikator dalam suatu kompetensi dasar (KD) ditetapkan antara 0% – 100%. Kriteria 
ideal untuk masing-masing indikator lebih besar dari 60%. Namun sekolah dapat 

menetapkan kriteria atau tingkat pencapaian indikator, apakah 50%, 60% atau 70%. 
Penetapan  itu  disesuaikan  dengan  kondisi  sekolah,  seperti  tingkat  kemampuan 
akademis  peserta  didik,  kompleksitas  indikator  dan  daya  dukung  guru  serta 
ketersediaan sarana dan prasarana. 

 

4)  Pemanfatan Dan Pelaporan Hasil Penilaian Kelas. 

Penilaian kelas menghasilkan informasi pencapaian kompetensi peserta didik yang dapat 

digunakan antara lain: (1) peserta didik (remedial atau pengayaan); (2) perbaikan program 
dan proses pembelajaran, (3) pelaporan, dan (4) penentuan kenaikan kelas. Bagi peserta 
didik, data hasil penilaian menjadi alat penentu apakah dia harus menempuh remedial 
atau tidak. Bagi peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan perlu diberi pengayaan. 

Bagi guru, hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan perbaikan program 

dan kegiatan pembelajaran. Bagi kepala sekolah, dia mempunyai tugas dan tanggung 
jawab menilai kinerja guru. Salah satu penilaian terhadap kinerja guru dapat didasarkan 
pada tingkat keberhasilan peserta didik yang diperoleh melalui penilaian. 

a) Pelaporan Hasil Penilain Kelas 

Laporan Sebagai Akuntabilitas Publik 

Pelaporan hasil penilaian hendaknya (1) merinci hasil belajar peserta didik berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi 
pengembangan peserta didik; (2) memberikan informasi yang jelas, komprehensif, 
dan akurat; dan (3) enjamin orangtua mendapatkan informasi secepatnya bilamana 
anaknya bermasalah dalam belajar (Puskur). 
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Bentuk Laporan 

Laporan kemajuan belajar peserta didik dapat disajikan dalam data kuantitatif maupun 

kualitatif. 

Isi Laporan 

Pada umumnya orang tua menginginkan jawaban dari pertanyaan sebagai berikut: 
(1) Bagaimana keadaan anak waktu belajar di sekolah secara akademik, fisik, sosial, 
dan emosional?; (2)  Sejauh mana anak berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah?; (3) 
Kemampuan/kompetensi apa yang sudah dan belum dikuasai dengan baik?; dan (4) 
Apa yang harus orang tua lakukan untuk membantu dan mengembangkan prestasi 
anak lebih lanjut? 

Rekap Nilai 

Rekap nilai merupakan rekap kemajuan belajar peserta didik, yang berisi informasi 
tentang tingkat pencapaian kompetensi peserta didik untuk setiap KD, dalam kurun 
waktu satu semester. Rekap nilai diperlukan sebagai alat kontrol bagi guru tentang 
perkembangan hasil belajar peserta didik, sehingga diketahui kapan peserta didik 
memerlukan remedial. 
 

Bagian A: Pengantar 

Kegiatan pada sesi ini diawali dengan pembukaan dari instruktur   membuka dan 

menyampaikan informasi yang berkait dengan isu dalam kegiatan PAKEM. Kemudian 
memberikan informasi tentang pengalaman belajar apa yang akan dilaksanakan dalam 
sesi ini. 

 

Bagian B: Keterampilan Bertanya (60 menit) 
 

a.   Instruktur membuka sesi dengan pertanyaan berikut untuk menimbulkan gagasan 

dari peserta: 
·   Mengapa kita mengajukan pertanyaan kepada siswa? 

·   Pertanyaan apa yang sering disampaikan oleh guru, mengapa? 
 

b.   Mengacu kepada kegiatan modeling sebelumnya, peserta diminta untuk 

mengidentifikasi pertanyaan – pertanyaan yang terdapat pada kegiatan tersebut. 
Kemudian mendiskusikannya. 
 

c.   Fasilitator memberi contoh bacaan (lihat Lampiran 10) dan berbagai pertanyaan 
yang memuat/mengacu pada ketiga jenis/sifat pertanyaan di bawah ini: 
·   Mencari informasi 

·   Memanfaatkan pengetahuan 

·   Menciptakan sesuatu yang baru dan memberikan pendapat 
 

d.   Peserta ( dalam kelompok kecil 3-4 orang ) menyusun 3 jenis pertanyaan di kertas 
yang berbeda dengan menggunakan teks yang sama. ( fasilitator membagikan jenis 
pertanyaan level 1, 2 dan 3, lampiran 14, hal.4 ) 
 

e.   Kelompok saling menukar pertanyaan untuk mendiskusikan kualitas pertanyaan 
dan memberi tanggapan/perbaikan. Peserta meninjau kembali hasil perbaikan dan 
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saran dari kelompok lain untuk kemudian disempurnakan dan dikembangkan 
 

f.    fasilitator mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 
·      Manakah pertanyaan yang dianggap mudah untuk ditulis dan dijawab? 

Mengapa? 

·      Manakah pertanyaan yang dianggap sulit untuk ditulis dan dijawab? mengapa? 

·      Apa yang bisa membantu proses penyusunan pertanyaan seperti kategori b 
dan c. 

 

Jenis Pertanyaan: Tingkat 1 

Mencari Informasi 

Bagian C   : Pengorganisasian Kelas (60 menit) 

Berdasarkan  kegiatan  modeling,  fasilitator  memberikan  kegiatan  –  kegiatan  sebagai 
berikut: 

a.   Fasilitator mengajukan pertanyaan berikut kepada peserta tentang organisasi kelas 

(Klasikal, kelompok, dan individu). 

·   Apa yang anda ketahui tentang belajar klasikal, kelompok, dan individu? 

·   Kapan siswa belajar klasikal, kelompok atau individual? 

·   Mengapa siswa bekerja/belajar secara klasikal, kelompok, dan individual? 

Peserta dan fasilitator kemudian membahas bersama beberapa jenis organisasi dengan 

mencoba memberikan contoh tugas/kegiatan yang sesuai untuk jenis organisasi masing- 
masing (lihat Lampiran 11 / tabel ). 

b.   Peserta mengidentifikasi kegiatan yang harus dikerjakan secara klasikal, kelompok, dan 

individual dengan menggunakan lembar kerja berikut.: 
 

Tabel: Pengorganisasian kelas 
Mengidentifikasi Kegiatan Klasikal, Kelompok, dan Individual 
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No Kegiatan pembelajaran 
Pengelolaan kelas 

Alasan 

Klas klp indv 

 Mendengarkan instruksi guru     

 Menggunakan thermometer     

 Mencari kota-kota di peta     

 Melaporkan hasil tugas     

 Membuat diagram alir     

 Curah pendapat tentang tsunami     

 Menceritakan pengalaman waktu kecil     

 Meragakan tokoh cerita     

 Menulis cerita     
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Sesudah tugas selesai peserta saling menukar pilihan dengan memberikan alasan 

dan komentar. Selanjutnya fasilitator dapat memberikan tips pengorganisasian kelas 
(Lihat Lampiran 12) 
 

Bagian D: Pembelajaran Kooperatif (60 menit) 

Dalam sesi ini ada 2 kegiatan pokok. Pertama, fasilitator menyajikan bahan-bahan/informasi 
yang berkaitan dengan pembelajaran kooperatif. Kedua, peserta melakukan aktivitas yang 

berhubungan dengan pembelajaran kooperatif melalui bahan yang sudah disiapkan oleh 
fasilitator. Bahan dapat dilihat dalam Lampiran 13 - 14 . 
 
 

Bagian E: Pengembangan Gagasan Pembelajaran (60 menit) 

Setelah peserta mengamati 2 model pembelajaran di atas, peserta mendiskusikan hasil 
kegiatan termasuk membahas lembar pengamatan yang diisi kelompok pengamat. Aktivitas 
berikutnya ialah peserta mengaitkan berbagai hasil pengamatannya dengan keterampilan 
bertanya,  pengorganisasian  kelas,  dan  pembelajaran  kooperatif.  Setelah  berdiskusi 
tentang berbagai hal tersebut, peserta mencoba mengembangkan ide-ide sederhana yang 

mungkin bisa diterapkan dalam pembelajaran PAKEM yang akan dilakukan, termasuk: cara 
bertanya, pengorganisasian kelas, kerja kelompok, dan sebagainya. 

a. 
 
 
 

b. 

Peserta dalam kelompok 4-5 orang mengembangkan langkah-langkah KBM untuk satu 

topik yang diberikan oleh fasilitator atau diseleksikan oleh peserta sendiri. Langkah- 
langkah tersebut harus memperhatikan ciri-ciri pembelajaran PAKEM di atas. Dalam 
proses pengerjaan, peserta dapat menggunakan tabel di bawah ini. 

Setiap kelompok saling menukar hasil kerjanya dan memberikan masukan perbaikan. 
 
 

Tabel Pengembangan Ide Pembelajaran 
 

Mata Pelajaran: Ilmu Pengetahuan Sosial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5)  Indikator Monev: (Bahan referensi untuk fasilitator) 

a) Guru 

·    Guru lebih banyak memberi kesempatan anak untuk bekerja (menemukan sendiri, 

mengungkapkan pendapat dsb.); 
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Sumber Belajar Kegiatan Belajar Keterampilan 

Bertanya 

Pengorgani- 

sasian Kelas 

Pembelajaran 

Kooperatif 

     

     

     

 

 Mengerjakan soal-soal matematika halaman 60     

 Memperkirakan luas ruang kelas     
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·      Guru menciptakan pembelajaran yang menantang; 
 

·      Guru mempergunakan berbagai media, metode, dan sumber belajar, termasuk 

sumber belajara dan bahan dari lingkungan; 

·      Guru memberikan tugas dan bantuan yang berbeda sesuai dengan kemampuan 

siswa; 
 

·      Guru mengelola kelas secara fleksibel (individu, kelompok, pasangan) sesuai tugas 

yang diberikan untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. 
 

b) Siswa 
 

·   Siswa tidak takut bertanya; 
 

·   Ada interaksi antara siswa untuk mmebahas dan memecahkan masalah; 
 

·   Siswa aktif bekerja; 
 

·   Siswa dapat mengungkapkan dengan kata-kata sendiri; 
 

·   Siswa melakukan kegiatan baca mandiri; 
 

·   Siswa melakukan kegiatan proyek (teknologi sederhana, menulis biograpi tokoh). 
 
 

c) Kelas 
 

·   Ada pajangan yang merupakan hasil karya siswa; 
 

·   Pajangan dimanfaatkan sebagai sumber belajar; 
 

·   Penataan tempat duduk memudahkan interaksi guru dengan siswa, siswa dan siswa; 
 

·   Ada penataan sumber belajar (alat bantu belajar, poster, buku) yang dimanfaatkan siswa. 
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Lampiran : 

 

A.   CONTOH RPP PAKEM DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN IPS TERINTERGRASI (SMP/SMK) 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 MATA PELAJARAN IPS TERINTEGRASI 

 

Nama Sekolah : SMP  Negeri 234  Jakarta 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas / Semester  : VIII / 1 (satu) 

Topik  : Penyimpangan gaya hidup di Jakarta 

Standar Kompetensi  : 3. Memahami masalah penyimpangan sosial 

Kompetensi Dasar  : 3.2.Mengidentifikasi berbagai usaha pencegahan 

    penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat (8/1) 

1.1. Mendeskripsikan kondisi geografis dan penduduk Jakarta (8/1) 
6.1. Mendeskripsikan permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja sebagai 

sumber daya dalam kegiatan ekonomi serta peran pemerintah dalam upaya 

penanggulangan (8/2) 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (2x pertemuan) 

Tema   : Penyimpangan Sosial dan Pengangguran di Jakarta (Lanjutan) 

 

a. Indikator Pencapaian Kompetensi : 

Setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 

 Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 
 Mengidentifikasi upaya-upaya pencegahan penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 
 Mengidentifikasi sikap terhadap penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 
 Menunjukkan kondisi geografis terhadap pengangguran di Jakarta. 
 Mengidentifikasi dampak pengangguran di Jakarta terhadap gaya hidup. 

 

b.  Tujuan Pembelajaran : 

 Pada akhir pembelajaran siswa diharapkan dapat : 

 Mengidetifikasikan dampak pengangguran di Jakarta terhadap gaya hidup secara umum 

  Kegiatan Pembelajaran 

 Mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 

 Diskusi tentang upaya-upaya pencegahan penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 

 Diskusi tentang sikap terhadap penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 

 Mendiskusikan kaitan antara kondisi kepadatan penduduk terhadap pengangguran di Jakarta. 

 Mendiskusikan dampak pengangguran di Jakarta terhadap gaya hidup. 

Karakter siswa yang diharapkan :        Disiplin (dicipline) 
Rasa hormat dan perhatian (respect) 
Tekun (diligent)  
Tanggung jawab (responsibility) 
Kejujuran (honesty) 
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Materi Ajar 

Pencegahan penyimpangan social, terdiri dari : 

a. penyebab terjadinya penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 

b. upaya pencegahan penyimpangan gaya hidup di Jakarta 

c. sikap terhadap pelaku penyimpangan gaya hidup di Jakarta 

d. kaitan antara keadaan geografis kota Jakarta dengan persebaran penduduknya 

e. dampak pengangguran di Jakarta terhadap gaya hidup masyarakat Jakarta 

 

c.      Metode Pengajaran*: 

a. Ceramah bervariasi     d. Tanya jawab 

b. Diskusi    e. Simulasi 

c. Inquiri    f. Observasi / Pengamatan 
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 d.  Langkah-langkah Kegiatan 

Pertemuan 1 

Materi : 

 Penyebab terjadinya penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat. 

Pendahuluan : 

 Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapihan kelas. 

 Memberikan motivasi kepada siswa agar siap dalam mengikuti pembelajaran 

Apersepsi ( pengetahuan prasarat ) : 

 Siswa diminta untuk mengulang materi sebelumnya, mengenai pengertian penyimpangan sosial 

dengan tekun. 

 Siswa diminta untuk memberi contoh bentuk penyimpangan sosial disekitar tempat tinggal 

mereka dengan jujur. 

Kegiatan Inti : 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi : 

 Guru memberikan bahan diskusi penyimpangan gaya hidup di Jakarta secara berkelompok (2 

orang berpasangan dalam 1 kelompok) 

 Siswa melakukan diskusi mengenai faktor-faktor penyebab serta akibat dalam penyimpangan 

gaya hidup di Jakarta dengan tekun, 

 Siswa menyampaikan hasil diskusinya dengan penuh tanggung jawab, 

 Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi 

yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari 

aneka sumber, 

 Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar 

lain, 

 Memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, 

lingkungan, dan sumber belajar lainnya, 

 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan pengamatan penyimpangan social dari berbagai sumber 

pembelajaran lainnya.. 
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 Elaborasi 

 Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu 
yang bermakna; 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan 
gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak 
tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar; 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan siswa diminta 
memberikan contoh penyimpangan gaya hidup lainnya di kota Jakarta dan penyebab terjadinya 
penyimpangan tersebut. 

 Tanya jawab tentang upaya pencegahan penyimpangan sosial serta sikap terhadap perilaku 
penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 

 Lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  menumbuhkan kebanggaan dan rasa 
percaya diri peserta didik. 

 Konfirmasi 

  Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun 
hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai 
sumber, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang 
telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai 
kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang 
menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif. 

Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan  
pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 
konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembuatan kliping secara berkelompok 
mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial di kota Jakarta. 

Sumber Belajar 

 Pengamatan dilingkungan sekitar tentang perilaku penyimpangan gaya hidup. 

 Buku Paket dan LKS Pembelajaran IPS terpadu. 
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Pertemuan 2 :  

Kompetensi Dasar  : 3.2.   Mengidentifikasi berbagai usaha pencegahan 

        penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat (8/1) 

1.1. Mendeskripsikan kondisi geografis dan penduduk Jakarta (8/1) 

6.1. Mendeskripsikan permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja sebagai sumber daya 

dalam kegiatan ekonomi serta peran pemerintah dalam upaya penanggulangan (8/2) 

Alokasi Waktu   : 2 x 40 menit (2x pertemuan) 

Tema   : Penyimpangan Sosial dan Pengangguran di Jakarta (Lanjutan) 

 

a.  Indikator Pencapaian Kompetensi : 

Setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 

 Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 

 Mengidentifikasi upaya-upaya pencegahan penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 

 Mengidentifikasi sikap terhadap penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 

 Menunjukkan kondisi geografis terhadap pengangguran di Jakarta. 

 Mengidentifikasi dampak pengangguran di Jakarta terhadap gaya hidup. 

b.  Tujuan Pembelajaran : 

 Pada akhir pembelajaran siswa diharapkan dapat : 

 Mengidetifikasikan dampak pengangguran di Jakarta terhadapa gaya hidup secara umum 

Materi : 

 upaya pencegahan penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 

 sikap terhadap pelaku penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 

 kaitan antara keadaan geografis kota Jakarta dengan persebaran penduduknya. 

 dampak pengangguran di Jakarta terhadap gaya hidup masyarakat Jakarta 

c.  Langkah- langkah (lanjutan) 

Pendahuluan : 

 Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapihan kelas. 

 Memberikan motivasi kepada siswa agar siap dalam mengikuti pembelajaran 

Apersepsi ( pengetahuan prasarat ) : 

 Siswa diminta untuk mengulang materi sebelumnya, mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya  

penyimpangan gaya hidup di Jakarta dengan tekun. 

 Siswa diminta untuk kembali memberi contoh upaya-upaya pencegahan penyimpangan gaya hidup di 

Jakarta. 

Kegiatan Inti : 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi : 

 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan hasil klipingnya mengenai upaya-upaya 

pencegahan penyimpangan gaya hidup di Jakarta dengan jujur. 

 Siswa melakukan diskusi tanya jawab mengenai sikap bijak terhadap penyimpangan gaya hidup di 

Jakarta dengan tekun, 

 Siswa menyampaikan hasil diskusinya dengan penuh tanggung jawab, 
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 Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang 

akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber, 

 Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, 

 Memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, 

lingkungan, dan sumber belajar lainnya, 

 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan pengamatan penyimpangan sosial dari berbagai sumber 

pembelajaran lainnya. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang 

bermakna; 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan 

gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa 

takut; 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar; 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan secara lisan dan siswa 

diminta memberikan pendapatnya tentang upaya pencegahan penyimpangan sosial serta sikap 

terhadap perilaku penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 

 Lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya 

diri peserta didik. 

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah 

terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai 

sumber, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah 

dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai 

kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang 

menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif.  
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C.  CONTOH PENERAPAN PAKEM DALAM PEMBELAJARAN IPS 

Mata pelajaran   :  ilmu Pengetahuan Sosial  

Kelas   :  3 

Kompetensi Dasar    :  Kemampuan mendeskripsikan peristiwa penting secara 

    kronologis dalam keluarga.   

Alternatif Sumber Belajar: Keluarga Siswa

      Skenario Kegiatan  :  

    

 K / 5’  

Beberapa hari sebelum 
pertemuan, masing-masing siswa 

diminta untuk membawa foto 
dirinya bersama anggota 

keluarga lainnya. 
 

 

 

 

K / 15’ 
 

Salah satu siswa diminta untuk  
menjelaskan di depan kelas  
nama-nama anggota keluarga  
yang ada di dalam fotonya.  

o   Coba jelaskan nama-nama  
 anggota keluargamu yang  
 ada dalam fotomu itu!  
o  Jelaskan pula peristiwa dan  
 aktivitas apa dalam foto  
 tersebut!  

I / 20’  P / 30’  

Masing-masing siswa menuliskan  

nama-nama anggota keluarga yang  
ada di fotonya dan cerita peristiwa  
yang terjadi dalam foto. 

o    Laporkan secara tertulis  
tentang nama-nama anggota  
keluarga yang ada di dalam  
fotomu!  

o    Dalam kegiatan apa fotomu  
itu?  

K / 10’ 

o   Hasil laporan karya individu  
dipajangkan di tempat  
pajangan.  

o    Masing-masing siswa saling  
mengunjungi hasil laporan  
karya siswa.  

Secara berpasangan, siswa saling  
menjelaskan nama-nama anggota  
keluarga dan saling menceritakan  
aktivitasnya sesuai dengan foto  
siswa.  

o    Jelaskan nama-nama anggota  
keluarga yang ada di fotomu!   

o   Ceritakan aktivitas yang terjadi  

di dalam fotomi tersebut!   
o    Lakukan kegiatan tersebut secara  

berpasangan di dalam  
kelompokmu masing-masing!  
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Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten 

dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, 

layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan 

hasil belajar peserta didik; 

d.  Sumber Belajar 

 Pengamatan dilingkungan sekitar tentang perilaku penyimpangan gaya hidup.. 

 Buku Paket dan LKS Pembelajaran IPS terpadu.  
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Mata pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas :   3 

Kompetensi Dasar :   Kemampuan mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota 

keluarga. 

Alternatif Sumber Belajar :   Foto keluarga siswa. 

Skenario Kegiatan: 
 K / 15’  
K / 5’  

Melanjutkan pertemuan  
sebelumnya, masing-masing siswa  
tetap diminta untuk membawa  
foto dirinya bersama anggota  
keluarga lainnya.  
 
 
 

Masing-masing siswa menuliskan  
nama-nama anggota keluarga dan  
menceritakan kedudukan dan  
peran anggota keluarga masing- 
masing.  

Salah satu siswa diminta untuk  

menjelaskan di depan kelas  
nama-nama anggota keluarga  
yang ada di dalam fotonya.  
 
 
 
 
 
 

Secara berpasangan, siswa saling  
menjelaskan nama-nama anggota  
keluarga dan saling menceritakan  
kedudukan dan peran anggota  
keluarga siswa masing-masing.

o   Laporkan secara tertulis  
tentang nama-nama anggota  
keluarga!  
o   Jelaskan pula kedudukan  

anggota keluargamu!  
o   Jelaskan pula peran  

anggota keluargamu!   
 

K / 10’  

o   Hasil laporan karya individu  
dipajangkan di tempat  
pajangan.  

o   Masing-masing siswa saling  
mengunjungi hasil laporan  
karya siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

o   Jelaskan nama-nama anggota  
keluargamu!  

o   Jelaskan pula kedudukan anggota  
keluargamu!  

o   Jelaskan pula peran anggota  
keluargamu!  
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4. Latihan 

Untuk menambah pemahaman Anda tentang PAKEM kerjakanlah latihan di bawah ini! 

1.   Jelaskan apa yang Anda pahami tentang PAKEM! 

2.   Jelaskan syarat-syarat melaksanakan PAKEM! 

3.   Buatlah contoh rancangan pembelajaran PAKEM! 

 

5. Contoh Soal 

1.   Salah satu ciri PAKEM adalah... 

a.   dominan menggunakan metode ceramah 

b.   sumber belajar utama adalah buku paket 

c.   lingkungan sebagai sumber belajar 

d.   pembelajaran berpusat pada guru 

2.   Salah sati ciri pembelajaran yang berpusat pada guru adalah... 

a.   siswa aktif 

b.   guru menciptakan pembelajaran yang menantang 

c.   jawaban siswa harus sama dengan guru 

d.   metode pembejaran bervariasi 

3.   Pembelajaran yang berpusat pada guru dapat mengakibatkan... 

a.   motivasi belajar anak meningkat 

b.   siswa kurang dapat bekerja sama 

c.   guru menjadi kreatif 

d.   pembelajaran bermakna 

4.   Hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan PAKEM adalah.. 

a.   guru memahami anak secara perorangan 

b.   memanfaatkan buku paket sebagai sumber belajar 

c.   menyamakan aktif fisik dengan aktif mental 

d.   guru tidak memberikan umpan balik 

5.   Salah satu ciri pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah... 

a.   pembelajaran lebih cenderung secara klasikal 

b.   pertanyaan yang diajukan guru tertutup 

c.   guru sebagai fasilitator 

d.   guru aktif 
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6. Kunci Jawaban 

1. C 

2. C 

3. B 

4. A 

5. C 
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I.  Lesson Study 

a. Landasan Yuridis, teoritis dan Empiris perlunya Lesson Study 
1)  Mutu Pendidikan 

Mutu pendidikan tercermin dari mutu SDM. SDM kita masih rendah berarti mutu 

pendidikan pun masih rendah. Mengapa demikian? Masyarakat beranganggapan 

bahwa keberhasilan pendidikan hanya diukur oleh hasil tes. Apabila hasil nilai 
ujian nasional (UN) baik maka dianggap sudah berhasil mendidik anak-anaknya. 
Atau kalau suatu sekolah banyak meluluskan siswa ke perguruan tinggi melalui 
SPMB maka dianggap sekolah itu pavorit dan banyak diserbu orang tua untuk 
menyekolahkan anaknya. Rangking sekolah diurut berdasarkan nilai UN. Akibatnya 
orang tua harus mengeluarkan uang ekstra untuk menitipkan anaknya pada 

bimbingan belajar yang melakukan latihan menjawab soal-soal UN atau SPMB, 
karenaorangtuamenginginkananaknyaditerimadisekolahpaforitatauperguruan 
tinggi top. Proses pembelajaran di dalam kelas kurang mendapat perhatian dari 
orang tua dan dari pemerintah, yang penting hasil UN (Ujian Nasional). Umumnya 
pembelajaran dilakukan dalam bentuk satu arah, guru lebih banyak ceramah 
dihadapan siswa sementara siswa mendengarkan. Guru beranggapan tugasnya 

hanya mentransfer pengetahuan yang dimiliki guru kepada siswa dengan target 
tersampaikannya topik-topik yang tertulis dalam dokumen kurikulum kepada 
siswa. Pada umumnya guru tidak memberi inspirasi kepada siswa untuk berkreasi 
dan tidak melatih siswa untuk hidup mandiri. Pelajaran yang disajikan guru kurang 
menantang siswa untuk berpikir. Akibatnya siswa tidak menyenangi pelajaran. 
Proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas tidak ada yang tahu kecuali 
guru itu sendiri. Kebanyakan pengawas dari dinas pendidikan belum berfungsi 
sebagai supervisor pembelajaran di kelas. Ketika datang di sekolah, pengawas 
memeriksa  kelengkapan administrasi guru berupa  dokumen renpel  (rencana 
pelajaran). Pengawas sangat jarang masuk kelas melakukan observasi terhadap 
pembelajaran  dan  menjadi  nara  sumber  pembelajaran  bagi  guru  di  sekolah. 
Begitu  juga  kepala  sekolah.  Kepala  sekolah  umumnya  lebih  mementingkan 

dokumen administrasi guru, seperti renpel dari pada masuk kelas melakukan 
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observasi dan supervisi terhadap pembelajaran oleh seorang guru. Akibatnya 

guru tidak tertantang melakukan persiapan mengajar dengan baik, memikirkan 
metoda mengajar yang bervariasi, mempersiapkan bahan untuk percobaan IPA di 
laboratorium. Ini berarti bahwa selama ini kita kurang memperhatikan pentingnya 
proses pembelajaran di dalam ruang kelas. Semestinya, kita lebih memperhatikan 
proses pembelajaran dan hasil tes merupakan dampak dari proses pembelajaran. 
Secara internasional, mutu pendidikan di Indonesia masih rendah, sebagai contoh 
dalam bidang MIPA, the Trends in International Mathematics and Science Study 
(TIMSS, 2003) melaporkan bahwa di antara 45 negara peserta TIMSS, peserta 
didik SMP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke-36 untuk IPA dan ke-34 untuk 
Matematika. Siswa-siswa Indonesia hanya dapat menjawab soal-soal hafalan 
tetapi tidak dapat menjawab soal-soal yang memerlukan nalar atau keterampilan 

proses.  Proses  pembelajaran  yang  baik  seharusnya  menghasilkan  nilai  tes 
yang baik. Paradigma yang hanya mementingkan hasil tes harus segera diubah 
menjadi memperhatikan proses pembelajaran, sementara hasil tes merupakan 
dampak dari proses pembelajaran yang benar. Seiring dengan perkembangan 
IPTEK, pengetahuan guru harus selalu disegarkan. Kegiatan seminar atau forum 
diskusi  ilmiah  merupakan  media  untuk  penyegaran  pengetahuan  guru  baik 

materi subyek maupun pedagogi. Sayangnya, tidak sedikit kepala sekolah yang 
tidak mengijinkan guru untuk berpartisipasi dalam kegiatan seminar atau forum 
diskusi dalam kegiatan MGMP. Seharusnya kepala sekolah mendorong bahkan 
memfasilitasi  guru  agar  bisa  berpartisipasi  dalam  kegiatan-kegiatan  ilmiah, 
seperti seminar untuk menambah wawasan guru. Selain itu, sedikit guru yang 
sudah memanfaatkan fasilitas ICT (Information Communication Technology) di 
sekolah untuk meningkatkan pengetahuan padahal fasilitas itu sudah masuk ke 
sekolah, seperti komputer dan telpon. Sementara, sekolah mampu menyediakan 
dana untuk rekreasi ke tempat-tempat wisata. 
 

2)  Undang Undang Guru dan Dosen 

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pada tahun 2005 pemerintah dan 

DPR RI telah mensahkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen. Undang-undang tersebut menuntut penyesuaian penyelenggaraan 
pendidikan dan pembinaan guru agar guru menjadi profesional. Di satu pihak, 
pekerjaan  sebagai  guru  akan  memperoleh  penghargaan  yang  lebih  tinggi, 
tetapi dipihak lain pengakuan tersebut mengharuskan guru memenuhi sejumlah 
persyaratan  agar  mencapai  standar  minimal  seorang  profesional.  Pengakuan 

terhadap guru sebagai tenaga profesional akan diberikan manakala guru telah 
memiliki antara lain kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik yang 
dipersyaratkan (Pasal 8). Kualifikasi akademik tersebut harus „diperoleh melalui 
pendidikan  tinggi  program  sarjana  atau  diploma  empat“  (Pasal  9)  Sertifikasi 
pendidik diperoleh guru setelah mengikuti pendidikkan profesi (pasal 10 ayat (1)). 
Adapun jenis-jenis kompetensi yang dimaksud pada Undang-undang tersebut 

meliputi „kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 
dan kompetensi profesional“ (Pasal 10 ayat (1)). Berdasarkan hasil pertemuan 
Asosiasi  LPTK  Indonesia,  penjabaran  tentang  jenis-jenis  kompetensi  tersebut 
sebagai berikut. 

 Kompetensi  pedagogik  yaitu  kemampuan  mengelola  pembelajaran  yang 
meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 
pembelajaran,  evaluasi  pembelajaran,  dan  pengembangan  peserta  didik 
untuk  mengaktualisasikan  berbagai  potensi  yang  dimilikinya.  Secara  rinci 
kompetensi pedagogik meliputi : 
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· 
 

· 
 

· 
· 
· 
· 
 

· 
· 
· 

 

Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, 
emosional, dan intelektual. 
Memahami  latar  belakang  keluarga  dan  masyarakat  peserta  didikdan 
kebutuhan belajar dalam konteks kebhinekaan budaya. 
Memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik 
Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik 

Menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik 
Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatanpeserta didik 
dalam pembelajaran 
Merancang pembelajaran yang mendidik 
Melaksanakan pembelajaran yang mendidik 
Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran 

 

  Kompetensi  kepribadian  yaitu  memiliki  kepribadian  yang  mantap,  stabil, 
dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak 
mulia. Kompetensi ini meliputi: 
· Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa. 
· Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan 

bagi peserta didik dan masyarakat. 
· Mengevaluasi kinerja sendiri 
· Mengembangkan diri secara berkelanjutan. 
 

 Kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik 
memenuhi standar kompetensi. Kompetensi ini mencakup 
· Menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya. 
· Menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. 
· Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran. 
· Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. 
· Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. 
 

 Kompetensi  sosial  yaitu  kemampuan  berkomunikasi  secara  efektif  dengan 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta 
didik, dan masyarakat sekitar. Dengan kompetensi ini, guru diharapkan dapat: 
· Berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat. 
· Berkontribusi   terhadap   pengembangan   pendidikan   di   sekolah   dan 

masyarakat. 
· Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, 

nasional, dan global. 
· Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk 

berkomunikasi dan pengembangan diri. 
 

3)   Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 
Pasal 19 dari peraturan pemerintah ini berbunyi sebagai berikut: 
1. Proses   pembelajaran   pada   satuan   pendidikan   diselenggarakan   secara 

interaktif,  inspiratif,  menyenangkan,  menantang,  memotivasi  peserta  didik 
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
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kreatifitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. 
2.  Selain  ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1), dalam  proses 

pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. 
3. Setiap  satuan  pendidikan  melakukan  perencanaan  proses  pembelajaran, 

pelaksanaanprosespembelajaran,penilaianhasilpembelajaran,danpengawasan 

proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan 
efisien. 
 

Peraturan  pemerintah  tersebut  mengindikasikan  bahwa  sekarang  pemerintah 

menaruh perhatian terhadap mutu proses pembelajaran. Usaha baik dari pemerintah 
ini harus ditindaklanjuti sehingga mutu pendidikan menjadi kenyataan yang akan 

berdampak terhadap pembangunan Indonesia di masa mendatang. Tentunya, kerja 
keras kita dalam menindaklanjuti usaha pemerintah ini baru dapat dirasakan paling 
cepat dalam waktu 10 tahun mendatang. Tantangan bagi kita adalah bagaimana 
mengimplementasikan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta PP 19 
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan? 
 

Secara umum mutu pendidikan di negeri ini masih rendah tercermin dari pringkat 

hasil TIMSS dan indek pembangunan manusia yang berada pada posisi di bawah 
peringkat negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara. Oleh karena itu, tantangan 
bagi kita adalah bagaimana kita dapat meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini. 
Mutu pendidikan merupakan dampak dari keprofesionalan pendidiknya. Undang- 
undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP 19/2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan bagi pendidik profesional. Namun 
demikian, untuk menjadi pendidik profesional diperlukan usaha yang sistemik dan 
konsisten serta berkesinambungan dari pendidik itu sendiri dan pengambil kebijakan. 
Melalui lesson study sangat dimungkinkan meningkatkan keprofesionalan pendidik 
di Indonesia karena lesson study merupakan model pembinaan profesi pendidik 
melalui  pengkajian  pembelajaran  secara  kolaboratif  dan  berkesinambungan 

berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun 
komunitas belajar. 
 

b)  Pengertian Lesson Study 

Pemerintah selalu melakukan usaha peningkatan mutu guru melalui pelatihan dan tidak 

sedikit dana yang dialokasikan untukpelatihan guru. Sayangnya usaha dari pemerintah ini 
kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu guru. Minimal 
ada dua hal yang menyebabkan pelatihan guru belum berdampak pada peningkatan 

mutu pendidikan. Pertama, pelatihan tidak berbasis pada permasalahan nyata di dalam 
kelas. Materi pelatihan yang sama disampaikan kepada semua guru tanpa mengenal 
daerah asal. 
 

Padahal kondisi sekolah di suatu daerah belum tentu sama dengan sekolah di daerah 

lain. Kadang-kadang pelatih menggunakan sumber dari literatur asing tanpa melakukan 

ujicoba  terlebih  dahulu  untuk  kondisi  di  Indonesia.  Kedua,  hasil  pelatihan  hanya 
menjadi pengetahuan saja, tidak diterapkan pada pembelajaran di kelas atau kalaupun 
diterapkan hanya sekali, dua kali dan selanjutnya kembali “seperti dulu lagi, back to 
basic”. Hal ini disebabkan tidak ada kegiatan monitoring pasca pelatihan, apalagi kalau 
kepala sekolah tidak pernah menanyakan hasil pelatihan. Selain itu, kepala sekolah 
tidak memfasilitasi forum sharing pengalaman diantara guru-guru. Untuk mengatasi 
kelemahan pelatihan konvensional yang kurang menekankan pada pasca pelatihan 
maka buku ini menawarkan model in-service training yang lebih berfokus pada upaya 
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pemberdayaan guru sesuai kapasitas serta permasalahan yang dihadapi masing-masing. 
Model tersebut adalah Lesson Study yaitu suatu model pembinaan profesi pendidik 
melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan 
prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. 
Dengan  demikian,  Lesson  Study  bukan  metoda  atau  strategi  pembelajaran  tetapi 
kegiatan Lesson Study dapat menerapkan berbagai metoda/strategi pembelajaran yang 

sesuai dengan situasi, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi guru. 
 

c)  Tujuan Lesson Study 

·    Meningkatkan pengetahuan tentang materi ajar 

·    Meningkatkan pengetahuan tentang pembelajaran 
·    Meningkatkan kemampuan mengobservasi aktivitas belajar 
·    Meningkatkan hubungan kolegalitas 
·    Menguatkan hubungan antara pelaksanaan pembelajaran sehari-hari dan tujuan 

jangka panjang yang harus dicapai 
·    Meningkatkan motivasi untuk selalu berkembang 
·    Meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran 
 

d)  Sejarah Perkembangan Lesson Study 

1)  Asal Mula Lesson Study 
Lesson  study  sudah  berkembang  di  Jepang  sejak  awal  tahun  1900an.  Melalui 
kegiatan tersebut guru-guru di Jepang mengkaji pembelajaran melalui perencanaan 
dan  observasi  bersama  yang  bertujuan  untuk  memotivasi  siswa-siswanya  aktif 

belajar mandiri. Lesson Study merupakan terjemahan langsung dari bahasa Jepang 
jugyokenkyu, yang berasal dari dua kata jugyo yang berarti lesson atau pembelajaran, 
dan kenkyu yang berarti study atau research atau pengkajian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Kegiatan  Lesson Study di jepang 
 

Dengan demikian lesson study merupakan study atau penelitian atau pengkajian 

terhadap pembelajaran. Lesson study dapat diselenggarakan oleh kelompok guru- 
guru di suatu distrik atau diselenggarakan oleh kelompok guru sebidang, semacam 
MGMP  di  Indonesia.  Kelompok  guru  dari  beberapa  sekolah  berkumpul  untuk 
melaksanakan lesson study. Lesson study yang sangat popular di Jepang adalah lesson 
study yang diselenggarakan oleh suatu sekolah dan dikenal sebagai konaikenshu 
yang berkembang sejak awal tahun 1960an. Konaikenshu juga dibentuk oleh dua 
kata yaitu konai yang berarti di sekolah dan kata kenshu yang berarti training. Jadi 
istilah konaikenshu berarti school-based in-service training atau inservice education 
within the school atau in-house workshop. Pada tahun 1970an pemerintah Jepang 
merasakan manfaat dari konaikenshu dan sejak itu pemerintah Jepang mendorong 
sekolah-sekolah untuk melaksanakan konaikenshu dengan menyediakan dukungan 
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biaya  dan  insentif  bagi  sekolah  yang  melaksanakan  konaikenshu.  Kebanyakan 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Jepang melaksanakan konaikenshu. 
Walaupun pemerintah Jepang telah menyediakan dukungan biaya bagi sekolah- 
sekolah untuk melaksanakan konaikenshu tetapi kebanyakan sekolah melaksanakan 
konaikenshu secara sukareka karena sekolah marasakan manfaatnya. Salah satu 
situasi pembelajaran dalam rangka lesson study di Jepang diperlihatkan pada gambar 

beikut. 
 

Suasana pembelajaran matematika dalam rangka lesson study di SD Hamanogo, 
Jepang tahun 2005. Kurang lebih 100 pengamat menghadiri kegiatan lesson study ini. 
Pengamat berdatangan dari berbagai sekolah SD atau SMP dari berbagai provinsi di 

Jepang. 
 

Alasan  mengapa  lesson  study  menjadi  popular  di  Jepang  karena  lesson  study 

sangat membantu guru-guru. Walaupun lesson study menyita waktu tetapi guru- 
guru memperoleh manfaat yang sangat besar berupa informasi berharga untuk 
meningkatkan   keterampilan   mengajar   mereka.   Mutu   kegiatan   konaikenshu 
sangat bervariasi bergantung pada kaliber leadership sekolah, mutu guru untuk 

membangun, mempererat persabahatan diantara mereka, dan kemaunan mereka 
dalam melaksanakan konaikenshu. 
 

2)  Perkembangan Lesson Study di dunia 

The Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) merupakan studi 
untuk membandingkan pencapaian hasil belajar mathematika dan IPA kelas 8 (kelas 
2 SMP). Penyebaran Lesson Study di dunia pada tahun 1995 dilatarbelangi oleh 
TIMSS. Empat puluh satu negara terlibat dalam TIMSS, Dua puluh dari empat puluh 

satu Negara memperoleh skor rata-rata matematika yang signifikan lebih tinggi 
dari Amerika Serikat. Negara-negara yang memperoleh skor matematika yang lebih 
tinggi dari Amerika Serikat antara lain Singapura, Korea, Jepang, Kanada, Francis, 
Australia, Hongaria, dan Ireland. Sementara hanya 7 negara yang memperoleh skor 
matematika secara signifikan lebih rendah dari Amerika Serikat, yaitu Lithuania, 
Cyprus, Portugal, Iran, Kuwait, Colombia, dan Africa selatan. Posisi pencapaian 

belajar matematika siswa-siswa SMP kelas 2 di Amerika Serikat membuat negara 
itu melakukan studi banding pembelajaran matematika di Jepang dan Jerman. Tim 
Amerika Serikat melakukan perekaman video pembelajaran matematika di Jepang, 
Jerman, dan Amerika Serikat untuk dilakukan analisis terhadap video pembelajaran 
tersebut. Pada waktu itu, Tim Amerika Serikat menyadari bahwa Amerika Serikat 
tidak memiliki sistem untuk melakukan peningkatan mutu pembelajaran, sementara 

JepangdanJermanmelakukanpeningkatanmutupembelajaransecaraberkelanjutan. 
Amerika Serikat selalu melakukan reformasi tapi tidak selalu melakukan peningkatan 
mutu. Selanjutnya ahli-ahli pendidikan Amerika Serikat belajar dari Jepang tentang 
Lesson  Study.  Sekarang  Lesson  Study  telah  berkembang  di  sekolah-sekolah  di 
Amerika Serikat dan diyakini Lesson Study sangat potensial untuk pengembangan 
keprofesionalan pendidik yang akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. 
Selain itu, Lesson Study juga telah berkembang di Australia. 
 

3)  Perkembangan Lesson Study di Indonesia 

Lesson study berkembang di Indonesia melalui IMSTEP (Indonesia Mathematics 

and Science Teacher Education Project) yang diimplementasikan sejak Oktober 
tahun  1998  di  tiga  IKIP  yaitu  IKIP  Bandung  (sekarang  bernama  Universitas 
Pendidikan Indonesia, UPI), IKIP Yogyakarta (sekarang bernama Universitas Negeri 
Yogyakarta UNY),dan IKIP Malang(sekarang bernama Universitas Negeri Malang 
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UM) bekerjasama dengan JICA (Japan Internatonal Cooperation Agency). Tujuan 

umum dari IMSTEP adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan matematika dan 
IPA di Indonesia, sementara tujuan khususnya adalah untuk meningkatkan mutu 
pendidikan matematika dan IPA ditiga IKIP yaitu IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan 
IKIP Malang. Pada permulaan implementasi IMSTEP, UPI, UNY, dan UM berturut- 
turut bernama IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang. 
 

Fase IMSTEP (1998 – 2003). Peningkatan mutu difokuskan pada pendidikan pre- 
dan in-service di tiga Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
(FPMIPA) dari IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang. Beberapa kegiatan 
dirancang untuk mencapai tujuan tersebut antara lain melakukan revisi silabus 
program  pre-  dan  in-service,  pengembangan  buku  ajar  bersama  3  universitas, 
pengembangan  kegiatan   praktikum,   dan   pengembangan  teaching   materials. 
Untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, pemerintah Jepang melalui JICA 
memberikan dukungan berupa gedung beserta fisilitasnya untuk IKIP Bandung 
sementara fasilitas laboratorium untuk IKIP Yogyakarta dan IKIP Malang. Selain itu 
JICA memberi dukungan dalam bentuk penyediaan tenaga ahli Jepang dan pelatihan 
di Jepang bagi dosen UPI, UNY, dan UM. Sepuluh dosen UPI, UNY, dan UM mengikuti 
pelatihan di Jepang setiap tahunnya untuk mengenal sistem pendidikan di Jepang 
dan belajar mengembangkan digital teaching materials. Tenaga ahli Jepang Prof. 
Dr. Kanzawa dan Mr. Higa berturutturut bertindak sebagai chief adviser dan project 
coordinator pada saat itu. Pada bulan Maret – April 2001, tim JICA dari Jepang 
melakukan evaluasi tengah proyek (mid-term) untuk mengetahui kemajuan dari 
IMSTEP. Hasil evaluasi JICA menunjukkan bahwa IMSTEP berjalan sesuai dengan 
yang  diharapkan  dan  dapat  dilanjutkan  untuk  dua  setengah  tahun  berikutnya 
dengan  penyesuaian  program  melalui  penambahan  kegiatan.  Kegiatan  yang 
ditambahkan pada IMSTEP adalah kegiatan “Piloting”. Kegiatan piloting bertujuan 
untuk  mengembangkan  pembelajaran  inovatif  matematika  dan  IPA  di  sekolah 
secara kolaboratif antara guru-guru SMP/SMA dengan dosen-dosen F(P)MIPA dari 
UPI, UNY, dan UM. Tenaga ahli Jepang yang ditugaskan untuk perioda 2001- 2003 

adalah Prof. Dr. Tokuda dan Mr. Nakatsu yang berturut-turut bertindak sebagai chief 
adviser dan project coordinator melanjutkan tugas Prof. Dr. Kanzawa dan Mr. Higa. 
Untuk kegiatan piloting dipilih 4 sekolah (2 SMP dan 2 SMA) di masing masing kota di 
Bandung, Yogyakarta, dan Malang. Sekolah yang dipilih adalah sekolah-sekolah yang 
berdekatan dengan kampus UPI, UNY, dan UM yang mutunya pada tingkat sedang 
berdasarkan NEM tetapi sekolah-sekolah tersebut memperlihatkan keingingan dan 

komitmen untuk maju. Selanjutnya sekolah-sekolah tersebut menugaskan guru-guru 
matematika, IPA Fisika, dan IPA Biologi untuk SMP sementara guru matematika, 
fisika, biologi, dan kimia untuk SMA. Dosen-dosen dan guru-guru sebidang studi 
melakukan  beberapa  kali  workshop  untuk  mendiskusikan  permasalahan  yang 
dihadapi guru-guru di sekolah dan merancang model pembelajaran sebagai solusi 
terhadap permasalahan yang ditemukan. Model pembelajaran yang dikembangkan 

berbasis hands-on activity, daily life, dan local materials. Setelah teaching materials 
yang  dibuat  dari  bahan  lokal  tersebut  diujicoba  di  laboratorium  maka  model 
pembelajaran diujicoba di kelas oleh guru sementara dosen menjadi pengamat. 
Guru beserta dosen telah mampu mengembangkan teachin gmaterials yang terbuat 
dari bahan-bahan di sekitar siswa dan melakukan pembelajaran berbasis hands-on 
activity dan daily life untuk menjelaskan konsep matematika dan IPA sehingga siswa- 
siswa menjadi senang belajar matematika dan IPA. 
 

Guru-guru yang terlibat piloting menjadi termotivasi untuk melakukan inovasi dalam 

pembelajaran dan merasa dekat dengan dosen untuk memperoleh informasi ketika 
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menghadapi  kesulitan  dalam  melakukan  inovasi  pembelajaran.  Sayangnya  guru 

yang terlibat kegiatan piloting sangat terbatas pada satu guru per bidang studi 
per sekolah sehingga diseminasi pengalaman berharga dalam mengembangkan 
inovasi pembelajaran kurang berjalan baik walaupun dalam satu sekolah, apalagi 
kepala sekolah tidak terlibat langsung dalam kegiatan piloting. Biaya untuk kegiatan 
piloting berasal dari dana pendamping yang dikelola pihak universitas. Dosen dan 

guru memperoleh dana transportasi walaupun jumlahnya sangat kecil. Pada bulan 
Juli 2003, tim dari JICA (Jepang) melakukan evaluasi terhadap kinerja proyek dan 
berkunjung ke sekolah menyaksikan kegiatan pembelajaran di sekolah. Tim JICA 
menyimpulkan bahwa kegiatan piloting berbasis hands-on activity, daily life, dan 
local materials sangat potensial untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. 
Selanjutnya  tim  JICA  merekomendasikan  untuk  melanjutkan  Follow-up Program 

IMSTEP selama 2 tahun. Fase Follow-up IMSTEP (2003–2005). FPMIPA UPI, FMIPA 
UNY, dan FMIPA UM mengimplementasikan program Follow-up IMSTEP sejak bulan 
Oktober 2003 sampai dengan September 2005 yang bertujuan untuk meningkatkan 
mutu in-service teacher training (pelatihan guru dalam jabatan) dan mutu pendidikan 
calon guru (preservice teacher training) dalam bidang matematika dan IPA di UPI, UNY, 
dan UM. Dr. Eisuke SAITO dan Isamu KUBOKI berturut-turut sebagai chief adviser 

dan coordinator membantu mengarahkan ketiga universitas mengimplementasikan 
Follow-up IMSTEP. Melalui Program Follow-up IMSTEP diharapkan dihasilkan model 
in-service teacher training (pelatihan guru dalam jabatan) dan model pre-service 
teacher training (pendidikan calon guru) dalam bidang MIPA. 
 

Peningkatan mutu pendidikan MIPA akan dicapai manakala terjadi kerjasama yang 

baik  antara  LPTK  (Lembaga  Pendidikan  Tenaga  Kependidikan)  penyelenggara 
pendidikan  pre-service,  sekolah  piloting,  dan  MGMP  penyelenggara  program 
inservice. 
 

LPTK dapat menghasilkan calon guru yang bermutu setelah mendapat masukan dari 
pengalaman nyata di sekolah dan LPTK memberikan masukan ke sekolah piloting 

untuk melakukan intervensi terhadap siswa sehingga siswa menjadi aktif belajar. 
MGMP merupakan forum untuk mendiseminasikan hasil inovasi pembelajaran dan 
bersama LPTK diharapkan dapat meningkatkan keprofesionalan guru. Kegiatan 
piloting yang telah dirintis pada fase IMSTEP terus dikembangkan pada fase Follow- 
up Program IMSTEP melalui kegiatan Lesson Study. Pengiriman pelatihan singkat ke 
Jepang bagi dosen-dosen UPI, UNY, dan UM pada fase Follow-up Program IMSTEP 

difokuskan pada tema Lesson Study dan diharapkan mereka dapat mengembangkan 
Lesson Study di Indonesia setelah selesai pelatihan di Jepang. Peserta pelatihan yang 
memberikan kontribusi terhadap pengembangan Lesson Study di Indonesia antara 
lain Riandi (UPI), Rahayu (UM), Sumar Hendayana (UPI), Harun Imansyah (UPI), 
Sukirman (UNY), Muchtar A. Karim (UM), Siti Sriyati (UPI), Suratsih (UNY), dan Ridwan 
(UM). Kerjasama antara 3 universitas (UPI, UNY, dan UM) dan sekolahsekolah piloting 

di Bandung, Yogyakarta, dan Malang makin dipererat melalui perbaikan beberapa 
kelemahan dari implementasi kegiatan piloting pembelajaran di sekolah mitra. Tahap 
observasi dan refleksi dari kegiatan Lesson Study (plan-do-see) diperbaiki. Strategi 
observasi pembelajaran diperbaiki pada fase Follow-up IMSTEP. Sebagai contoh, 
siswa tidak terganggu dengan adanya observer di dalam kelas karena observer tidak 
mengganggu siswa belajar tetapi lebih konsentrasi pada observasi aktivitas siswa 
belajar. Hal ini tercermin dari kegiatan refleksi setelah pembelajaran. Observer 
lebih banyak mengomentari aktivitas siswa dari pada gurunya. Setelah bertukar 
pengalaman dan pengarahan dalam fase Follow-up IMSTEP maka terjadi peningkatan 
kesadaran dalam melakukan observasi pembelajaran, sekarang observer lebih suka 
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mengambil posisi di samping kiri dan kanan ruang kelas untuk melakukan observasi 
pembelajaran. Ketika fase IMSTEP, tahap refleksi kurang mendapat penekanan, 
kadang-kadang  tahap  ini  dilakukan  pada  hari  lain  sehingga  sebagian  informasi 
pengamatan kelas terlupakan oleh observer. Ketika fase Follow-up, tahap refleksi 
dilakukan langsung setelah pebelajaran untuk mendiskusikan hasil pembelajaran 
dan bertukar pengalaman tentang lesson learnt yang diperoleh para observer. Selain 

itu, dilakukan diseminasi pengalaman berharga dari kegiatan piloting kepada MGMP 
melalui workshop dan uji coba pembelajaran berbasis hands-on activity, daily life, 
dan local materials dalam rangka kegiatan Lesson Study di MGMP Matematika dan 
IPA SMP di Bandung, Yogyakarta, dan Malang. Kegiatan Lesson Study pada MGMP 
mendapat sambutan baik dari guru-guru terutama guru-guru model. 
 

Guru model merasakan manfaat dari kegiatan Lesson Study, mereka menjadi lebih 

percaya diri dalam mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah tingkat nasional. 
Untuk menjaga keberlanjutan kegiatan Lesson Study maka dilakukan pendekatan oleh 
pimpinan fakultas di 3 universitas. Dalam kasus di Bandung, pimpinan FPMIPA UPI 
bersilaturrahmi dengan kepala kepala sekolah piloting yang kebetulan baru terjadi 
pergantian kepala sekolah untuk berdiskusi tentang keberlanjutan dari kegiatan 

kerjasama antara sekolah dan FPMIPA UPI. Diskusi terfokus pada resource sharing 
artinya pimpinan FPMIPA UPI menyediakan nara sumber termasuk kebutuhannya 
sementara sekolah piloting mendorong guru-guru termasuk kebutuhannya untuk 
berkolaborasi. Selain itu pimpinan FPMIPA UPI meminta kepala sekolah terlibat 
dan melibatkan guru-guru lain dalam observasi dan refleksi pembelajaran. Ajakan 
pimpinan  FPMIPA  UPI  disambut  baik  untuk  keberlanjutan  kerjasama  dalam 
melaksanakan kegiatan Lesson Study di sekolah-sekolah piloting. Sebagai wujud 
keberlanjutan program kerjasama tersebut, kepala sekolah memfasilitasi kegiatan 
Lesson Study dengan memberdayakan MGMP di sekolah tersebut dan melaksanakan 
kegiatan Lesson Study secara bergilir dari mata pelajaran ke mata pelajaran lain. 
Kepala sekolah juga terlibat dalam kegiatan observasi pembelajaran dan memandu 
diskusi  untuk  merefleksi  pembelajaran.  Sekarang  kegiatan  Lesson  Study  bukan 

milik guru MIPA saja tetapi guru non-MIPA pun melakukan kegiatan Lesson Study. 
Sebagai  contoh,  SMAN  9  Bandung  telah  melaksanakan  kegiatan  Lesson  Study 
Biology, PPKn, Sosiologi, dan Bahasa Indonesia pada semester genap 2005/2006. 
Pembicaraan tentang keberlanjutan program kerjasama dalam kegiatan Lesson Study 
juga dilakukan dengan pengurus MGMP matematika dan IPA SMP kota Bandung. 
Sebagai tindak lanjut, beberapa workshop tentang Lesson Study telah dilaksanakan 

untuk MGMP wilayah tenggara, wilayah timur, dan wilayah barat kota Bandung. 
MGMP  IPA  SMP  wilayah  barat  kota  Bandung  telah  menindaklanjuti  workshop 
Lesson Study tersebut dengan persiapan perancangan dan pengembangan model 
pembelajaran berbasis handson activity, daily life, dan local materials. Selanjutnya 
MGMP IPA SMP wilayah barat kota Bandung pada semester genap 2005/2006 telah 
mengimplementasikan model pembelajaran tersebut di SMP Miftahul Iman, SMPN 

12 Bandung, SMP Labschool UPI, SMPN 29 Bandung, dan SMP YWKA. Lesson study 
berasal dari Jepang yang dimanfaatkan untuk meningkatkan keprofesionalan guru. 
Keberhasilan  Jepang  dalam  pendidikan  membuat  pakar  pendidikan  di  Amerika 
Serikat dan negaranegara Eropa serta Australia belajar lesson study dari Jepang. 
Kalau negara-negara maju belajar dari Jepang, mengapa kita tidak? Walau demikian, 
lesson study yang berkembang di Indonesia tidak begitu saja mengadopsi konsep 
lesson study dari Jepang, akan tetapi melalui pengkajian dan ujicoba di sekolah- 
sekolah piloting sejak tahun 2001 melalui Program Kerjasama Teknis IMSTEP-JICA di 
UPI, UNY, dan UM. Untuk memperoleh model sosialisasi lesson study pada tingkat 
yang lebih luas, saat ini sedang dilakukan piloting lesson study di tiga kabupaten 
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yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Pasuruan. Piloting 

ini melibatkan seluruh guru Matematika dan IPA SMP dan MTs. 
 

e)  Desain Lesson Study 

Lesson  Study  dilaksanakan   dalam   tiga   tahapan   yaitu   Plan   (merencanakan),   Do 

(melaksanakan), dan See (merefleksi) yang berkelanjutan. Dengan kata lain Lesson Study 
merupakan suatu cara peningkatan mutu pendidikan yang tak pernah berakhir (continous 
improvement). Skema kegiatan Lesson Study diperlihatkan pada Gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Skema kegiatan Lesson Study 

 

Lesson Study dimulai dari tahap perencanaan (Plan) yang bertujuan untuk merancang 

pembelajaran yang dapat membelajarkan siswa dan berpusat pada siswa, bagaimana 
supaya siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Perencanaan yang baik tidak 
dilakukan sendirian tetapi dilakukan bersama, beberapa guru dapat berkolaborasi atau 
guru-guru dan dosen dapat pula berkolaborasi untuk memperkaya ide-ide. Perencanaan 
diawali dari analisis permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. Permasalahan 
dapat berupa materi bidang studi, bagaimana menjelaskan suatu konsep. Permasalahan 

dapat juga berupa pedagogi tentang metoda pembelajaran yang tepat agar pembelajaran 
lebih efektif dan efisien atau permasalahan fasilitas, bagaimana mensiasati kekurangan 
fasilitas pembelajaran.  Selanjutnya guru secara bersama-sama mencari solusi terhadap 
permasalahan yang dihadapi yang dituangkan dalam rancangan pembelajaran atau lesson 
plan, teaching materials berupa media pembelajaran dan lembar kerja siswa serta metoda 
evaluasi. Teaching materials yang telah dirancang perlu diujicoba sebelum diterapkan di 
dalam kelas. Kegiatan perencanaan memerlukan beberapa kali pertemuan (2 – 3 kali) 
agar lebih mantap. Pertemuan-pertemuan yang sering dilakukan dalam workshop antara 
guru-guru dan dosen-dosen dalam rangka perencanaan pembelajaran menyebabkan 
terbentuknya kolegalitas antara guru dengan guru, dosen dengan guru, dosen dengan 
dosen, sehingga dosen tidak merasa lebih tinggi atau guru tidak merasa lebih rendah. 
Mereka  berbagi  pengalaman  dan  saling  belajar  sehingga  melalui  kegiatankegiatan 

pertemuan dalam rangka Lesson Study ini terbentuk mutual learning (saling belajar). 
 

Langkah  kedua  dalam  Lesson  Study  adalah  pelaksanaan  (Do)  pembelajaran  untuk 

menerapkan rancangan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam perencanaan. Dalam 
perencanaan telah disepakati siapa guru yang akan mengimplementasikan pembelajaran 
dan sekolah yang akan menjadi tuan rumah. Langkah ini bertujuan untuk mengujicoba 

efektivitas model pembelajaran yang telah dirancang. Guru-guru lain dari sekolah yang 
bersangkutan atau dari sekolah lain bertindak sebagai pengamat (observer) pembelajaran. 
Juga  dosen-dosen  atau  mahasiswa  melakukan  pengamatan  dalam  pembelajaran 
tersebut.  Kepala  sekolah  terlibat  dalam  pengamatan  pembelajaran  dan  memandu 
kegiatan ini. Sebelum pembelajaran dimulai sebaiknya dilakukan briefieng kepada para 
pengamat untuk menginformasikan kegiatan pembelajaran yang direncanakan oleh 

seorang guru dan mengingatkan bahwa selama pembelajaran berlangsung pengamat 
tidak mengganggu kegiatan pembelajaran tetapi mengamati aktivitas siswa selama 
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pembelajaran. Fokus pengamatan ditujukan pada interaksi siswa-siswa, siswa-bahan 

ajar, siswa-guru, dan siswa-lingkungan yang terkait dengan 4 kompetensi guru sesuai 
dengan UU No. 14 tentang guru dan dosen. 
 

Lembar   observasi   pembelajaran   perlu   dimiliki   oleh   para   pengamat   sebelum 

pembelajaran dimulai. Para pengamat dipersilahkan mengambil tempat di ruang kelas 

yang memungkinkan dapat mengamati aktivitas siswa. Biasanya para pengamat berdiri 
di sisi kiri dan kanan di dalam ruang kelas agar aktivitas siswa teramati dengan baik. 
Selama pembelajaran berlangsung para pengamat tidak boleh berbicara dengan sesama 
pengamat dan tidak menganggu aktifitas dan konsentrasi siswa. Para pengamat dapat 
melakukan perekaman kegiatan pembelajaran melalui video camera atau foto digital 
untuk keperluan dokumentasi dan bahan studi lebih lanjut. Keberadaan para pengamat di 
dalam ruang kelas disamping mengumpulkan informasi juga dimaksudkan untuk belajar 
dari pembelajaran yang sedang berlangsung dan bukan untuk mengevaluasi guru. 
 

Langkah  ketiga  dalam  kegiatan  Lesson  Study  adalah  refleksi  (See).  Setelah  selesai 
pembelajaran  langsung  dilakukan  diskusi  antara  guru  dan  pengamat  yang  dipandu 
oleh  kepala  sekolah  atau  personel  yang  ditunjuk  untuk  membahas  pembelajaran. 
Guru  mengawali  diskusi  dengan  menyampaikan  kesan-kesan  dalam  melaksanakan 
pembelajaran. 
 

Selanjutnya   pengamat   diminta   menyampaikan   komentar   dan   lesson  learnt  dari 
pembelajaran  terutama  berkenaan  dengan  aktivitas  siswa.  Tentunya,  kritik  dan 
saran untuk guru disampaikan secara bijak demi perbaikan pembelajran. Sebaliknya, 
guru harus dapat menerima masukan dari pengamat untuk perbaikan pembelajaran 
berikutnya. Berdasarkan masukan dari diskusi ini dapat dirancang kembali pembelajaran 
berikutnya. Pada prinsipnya, semua orang yang terlibat dalam kegiatan Lesson Study 
harus memperoleh lesson learnt dengan demikian kita membangun komunitas belajar 
melalui Lesson Study. 
 

f)  Karakterisitik Lesson Study 

Lesson study adalah sebuah kegiatan kolaborasi dengan inisiatif pelaksanaan idealnya 

datang dari Kepala Sekolah bersama guru. Tipe lesson study yang berkembang ada dua 
tipe yaitu: 
1) Lesson Study berbasis sekolah 

Jika   lesson  study  yang   dikembangkan   berbasis   sekolah,   maka   orang-orang 
yang  melakukannya  adalah  semua  guru  dari  berbagai  bidang  studi  di  sekolah 
tersebut serta Kepala Sekolah. Lesson study dengan tipe seperti ini dilaksanakan 

dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa 
menyangkut  semua  bidang  studi  yang  diajarkan.  Karena  kegiatan  lesson study 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi, maka setiap guru terlibat secara 
aktif dalam ketiga kegiatan tersebut. Dalam setiap langkah dari kegiatan lesson 
study  tersebut,  guru  memperoleh  kesempatan  untuk  melakukan  identifikasi 
masalah pembelajaran, mengkaji pengalaman pembelajaran yang biasa dilakukan, 
memilih alternatif model pembelajaran yang akan digunakan, merancang rencana 
pembelajaran, mengkaji kelebihan dan kekurangan alternatif model pembelajaran 
yang  dipilih,  melaksanakan  pembelajaran,  mengobservasi  proses  pembelajaran, 
mengidentifikasi hal-hal penting yang terjadi dalam aktivitas belajar siswa di kelas, 
melakukan refleksi secara bersama-sama atas hasil observasi kelas, serta mengambil 
pelajaran berharga dari setiap proses yang dilakukan untuk kepentingan peningkatan 

kualitas proses dan hasil pembelajaran lainnya. Walaupun lesson study tipe ini secara 
umum hanya melibatkan warga sekolah yang bersangkutan, dalam pelaksanaannya 
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dimungkinkan untuk melibatkan fihak luar, misalnya para ahli dari universitas atau 

undangan yang diperlukan karena kedudukannya. 
 

2)  Lesson study berbasis MGMP / Bidang Studi 
Lesson study juga bisa dilaksanakan dengan berbasiskan MGMP (bidang studi). 
Sebagai contoh, sekelompok guru matematika di suatu wilayah bersepakat untuk 

melakukan  lesson  study  guna  meningkatkan  kualitas  proses  dan  hasil  belajar 
matematika di wilayah tersebut. Karena kelompok guru matematika tersebut berasal 
dari beberapa sekolah, maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara bergiliran 
dari satu sekolah ke sekolah lain. Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam 
lesson study tipe ini pada dasarnya sama dengan tipe yang diuraikan sebelumnya. 
Perbedaannnya hanya pada anggota komunitas yang datang dari berbagai sekolah 

dengan spesialisasi yang sama. Dengan demikian, lesson study tipe ini anggota 
komunitasnya bisa mencakup satu wilayah (misalnya satu wilayah MGMP), satu 
kabupaten, atau lebih luas lagi. Pada tahapan perencanaan, anggota komunitasnya 
selain  guru-guru  sebidang  dari  sekolah  yang  berbeda-beda,  dimungkinkan  pula 
datang dari fihak lain misalnya universitas. Sementara pada tahapan implementasi 
pembelajaran  dan  refleksi,  anggota  komunitasnya  dimungkinkan  untuk  sangat 

beragam termasuk guru-guru dari bidang studi berbeda. Jika kita perhatikan secara 
seksama, kedua tipe lesson study di atas pada dasarnya melibatkan sekelompok orang 
yang melakukan perencanaan, implementasi, dan refleksi pasca pembelajaran secara 
bersama-sama sehingga membentuk suatu komunitas belajar yang secara sinergis 
diharapkan mampu menciptakan terobosan-terobosan baru dalam menciptakan 
pembelajaran inovatif. Dengan cara seperti ini, maka setiap anggota komunitas 
yang terlibat sangat potensial untuk mampu melakukan self-development sehingga 
memiliki kemandirian untuk berkembang bersama-sama dengan anggota komunitas 
belajar lainnya. 
 

g)  Tahap – Tahap Pelaksanaan Lesson Study 

 1)  Persiapan Lesson Study (Plan) 
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa lesson study pada dasarnya 

meliputi tiga bagian kegiatan yakni perencanaan, implementasi, dan refleksi. Untuk 

mempersiapkan  sebuah  lesson  study  hal  pertama  yang  sangat  penting  adalah 
melakukan  persiapan.  Tahap  awal  persiapan  dapat  dimulai  dengan  melakukan 
identifikasi  masalah pembelajaran  yang  meliputi  materi  ajar,  teaching materials 
(hands on), strategi pembelajaran, dan siapa yang akan berperan menjadi guru. 
Materi ajar yang dipilih tentu harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku 
serta program yang sedang berjalan di sekolah. 
 

Analisis mendalam tentang materi ajar dan hands on yang dipilih perlu dilakukan 

secara bersama-sama untuk memperoleh alternatif terbaik yang dapat mendorong 
proses   belajar   siswa   secara   optimal.   Pada   tahapan   analisis  tersebut   perlu 
dipertimbangkan kedalaman materi yang akan disajikan ditinjau antara lain dari 
tuntutan kurikulum, latar belakang pengetahuan dan kemampuan siswa, kompetensi 
yang   akan   dikembangkan,   serta   kemungkinan-kemungkinan   pengembangan 
dalam kaitannya dengan materi terkait. Dalam kaitannya dengan materi ajar yang 
dikembangkan, juga perlu dikaji kemungkinan-kemungkinan respon siswa pada saat 
proses pembelajaran berlangsung. Hal ini sangat penting dilakukan terutama untuk 
mengantisipasi respon siswa yang tidak terduga. Jika materi ajar yang dirancang 
ternyata terlalu sulit bagi siswa, maka kemungkinan alternatif intervensi guru untuk 

menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa perlu dipersiapkan secara matang. 
Sebaliknya, jika ternyata materi ajar yang dirancang terlalu mudah bagi siswa maka 
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kemungkinan  intervensi  yang  bersifat  pengembangan  perlu  juga  dipersiapkan. 
Dengan demikian, sebelum implementasi pembelajaran berlangsung guru telah 
memiliki kesiapan yang mantap sehingga proses pembelajaran yang terjadi pada saat 
lesson study dilaksanakan mampu mengoptimalkan proses dan hasil belajar siswa 
sesuai dengan yang diharapkan. Selain aspek materi ajar, guru secara berkelompok 
perlu mendiskusikan strategi pembelajaran yang akan digunakan yakni meliputi 
pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Analisis kegiatan tersebut dapat 
dimulai dengan mengungkapkan pengalaman masing-masing dalam mengajarkan 
materi yang sama. Berdasarkan analisis pengalaman tersebut selanjutnya dapat 
dikembangkan strategi baru yang diperkirakan dapat menghasilkan proses belajar 
siswa yang optimal. Strategi pembelajaran yang dipilih antara lain dapat meliputi 
bagaimana  melakukan  pendahuluan  agar  siswa  termotivasi  untuk  melakukan 

proses belajar secara aktif; aktivitas-aktivitas belajar bagaimana yang diharapkan 
dilakukan siswa pada kegiatan inti pembelajaran; bagaimana rancangan interaksi 
antara siswa dengan materi ajar, interaksi antar siswa, serta interaksi antara siswa 
dengan guru; bagaimana proses pertukaran hasil belajar (sharing) antar siswa atau 
antar kelompok harus dilakukan; bagaimana strategi intervensi guru pada level 
kelas, ke lompok, dan individu; serta bagaimana aktivitas yang dilakukan siswa pada 

bagian akhir pembelajaran. Agar proses pembelajaran dapat berjalan secara mulus, 
maka rangkaian aktivitas dari awal sampai akhir pembelajaran perlu diperhitungkan 
secara cermat termasuk alokasi waktu yang tersedia. Selain mempersiapkan materi 
ajar dan strategi pembelajarannya, tidak kalah penting untuk mempersiapkan fihak- 
fihak yang perlu diundang untuk menjadi observer dalam implementasi pembelajaran 
yang dilanjutkan dengan kegiatan refleksi. Disamping kelompok guru sebidang, 
dalam pelaksanaan lesson study tidak tertutup kemungkinan untuk mengundang 
guru-guru mata pelajaran lain, Kepala Sekolah, ahli pendidikan bidang studi atau ahli 
bidang studi terkait, para pejabat yang berkepentingan, atau masyarakat pemerhati 
pendidikan. Kehadiran Kepala Sekolah dalam suatu lesson study sangatlah penting 
karena informasi yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di kelas dan refleksi pasca 
pembelajaran dapat menjadi masukan berharga bagi peningkatan kualitas sekolah 

secara keseluruhan. Keragaman observer yang hadir dalam kegiatan lesson study 
sangat menguntungkan karena latar belakang pengetahuan yang berbeda-beda 
dapat menghasilkan pandangan beragam sehingga bisa memperkaya pengetahuan 
para guru. 
 

2)   Pelaksanaan Pembelajaran dalam Lesson Study (Do) 

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, perlu dilakukan pertemuan singkat 

(briefing) yang dipimpin oleh Kepala Sekolah. Pada pertemuan ini, setelah Kepala 

Sekolah  menjelaskan  secara  umum  kegiatan  lesson study yang  akan  dilakukan, 
selanjutnya guru yang bertugas untuk melaksanakan pembelajaran hari itu diberi 
kesempatan  mengemukakan  rencananya  secara  singkat.  Informasi  ini  sangat 
penting bagi para observer terutama untuk merancang rencana observasi yang 
akan dilakukan di kelas. Selesai guru menyampaikan penjelasan, selanjutnya Kepala 
Sekolah mengingatkan kepada para observer untuk tidak mengganggu jalannya 

proses pembelajaran. Observer dipersilahkan untuk memilih tempat strategis sesuai 
rencana pengamatannya masing-masing. Setelah acara briefing singkat dilakukan, 
selanjutnya guru yang bertugas sebagai pengajar melakukan proses pembelajaran 
sesuai dengan rencana. Walaupun pada saat pembelajaran hadir sejumlah observer, 
guru hendaknya dapat melaksanakan proses pembelajaran sealamiah mungkin. 
Berdasarkan pengalaman lesson study yang sudah dilakukan, proses pembelajaran 

dapat berjalan secara alamiah. Hal ini dapat terjadi karena observer tidak melakukan 
intervensi apapun terhadap siswa. Mereka biasanya hanya melakukan pengamatan 
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sesuai dengan fokus perhatiannya masing-masing. Untuk memperoleh gambaran 

yang lebih jelas berikut akan diuraikan contoh pelaksanaan pembelajaran dalam 
suatu  lesson  study  yang  dilakukan  di  SMPN  1  Lembang.  Sebelum  pelaksanaan 
pembelajaran, Kepala Sekolah memberikan penjelasan singkat tentang kegiatan 
pembelajaran yang akan dilakukan. Pada saat itu dijelaskan bahwa materi yang 
akan dipelajari siswa adalah tentang luas lingkaran yang harus diturunkan rumusnya 

melalui kegiatan eksplorasi. 
 

Pertemuan  Singkat  Sebelum  Pembelajaran  Awal  pembelajaran  dimulai  dengan 

penjelasan singkat tentang materi yang akan dipelajari hari itu serta rangkaian 
kegiatan yang harus dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk 
menarik perhatian siswa, guru memperlihatkan benda-benda yang ada disekitar 

siswa yang bagiannya berbentuk lingkaran. Kemudian guru mengajukan sebuah 
pertanyaan “Tahukah kamu cara menemukan atau menurunkan rumus luas daerah 
lingkaran?” Setelah guru mengajukan pertanyaan tersebut, selanjutnya dijelaskan 
bahwa secara berkelompok siswa diharapkan dapat menemukan rumus luas daerah 
lingkaran dengan menggunakan pendekatan luas daerah bangun geometri yang 
sudah diketahui. 
 

3)  Cara Melakukan Observasi dalam Lesson Study 

Agar proses observasi dalam pembelajaran dari suatu lesson study dapat berjalan 

dengan baik, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan baik oleh guru maupun 
observer  sebelum  proses  pembelajaran  dimulai.  Sebelum  proses  pembelajaran 
berlangsung,  guru  dapat  memberikan  gambaran  secara  umum  apa  yang  akan 
terjadi di kelas yakni meliputi informasi tentang rencana pembelajaran, tujuannya 
apa, bagaimana hubungan materi ajar hari itu dengan mata pelajaran secara umum, 
bagaimana kedudukan materi ajar dalam kurikulum yang berlaku, dan kemungkinan 
respon siswa yang diperkirakan. Selain itu observer juga perlu diberikan informasi 
tentang lembar kerja siswa dan peta posisi tempat duduk yang menggambarkan 
seting kelas yang digunakan. Akan lebih baik jika peta posisi tempat duduk tersebut 
dilengkapidengannama-namasiswasecaralengkap.Denganmemilikigambaranyang 
lengkap tentang pembelajaran yang akan dilakukan, maka seorang observer dapat 

menetapkan apa yang akan dilakukan di kelas pada saat melakukan pengamatan. 
Sebagai contoh, seorang observer dapat memfokuskan perhatiannya pada siswa 
tertentu yang penting untuk diamati misalnya karena alasan tingkat kemampuannya 
dibandingkan siswa lain atau ada hal khusus yang penting untuk diamati. Observer 
lain  mungkin  tertarik  dengan  cara  siswa  berinteraksi  dengan  temannya  dalam 
kelompok, cara mengkomunikasikan ide baik dalam kelompok atau kelas, atau cara 

mengajukan argumentasi atas solusi dari masalah yang diberikan. 
 

Ada juga observer yang mungkin tertarik dengan respon siswa pada saat mengalami 
kesulitan dan memperoleh intervensi dari guru. Fokus observasi pada pelaksanaannya 
akan  sangat  beragam  tergantung  pada  minat  serta  tujuannya  masing-masing. 
Semakin beragam target yang menjadi fokus observasi, maka semakin lengkaplah 

informasi yang bisa digali, dianalisis, dan diungkap pada saat dilakukan refleksi. 
Jika akan dilakukan rekaman video, tentukan siapa yang akan melakukannya, pilih 
tempat strategis untuk melakukan pengambilan gambar yang meliputi aktivitas 
siswa dan guru, dan pastikan bahwa rekaman video yang dibuat menggambarkan 
seluruh proses pembelajaran secara utuh. Rekaman video ini sangat penting sebagai 
bagian dari dokumentasi yang sewaktu-waktu dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

untuk melakukan diskusi pengembangan lesson study atau diskusi masalah-masalah 
pembelajaran   secara   umum.  Untuk   mengantisipasi   kemungkinan   banyaknya 
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observer yang datang, kelas sebaiknya ditata sedemikian rupa sehingga mobilitas 

siswa, guru, dan observer dapat berlangsung secara nyaman dan mudah. Pada saat 
melakukan observasi, disarankan untuk melakukan beberapa hal berikut: 
· Membuat catatan tentang komentar atau diskusi yang dilakukan siswa serta 

jangan lupa menuliskan nama atau posisi tempat duduk siswa. 
· Membuat catatan tentang situasi dimana siswa melakukan kerjasama atau 

memilih untuk tidak melakukan kerjasama. 
· Mencari contoh-contoh bagaimana terjadinya proses konstruksi pemahaman 

melalui diskusi dan aktivitas belajar yang dilakukan siswa. 
· Membuat catatan tentang variasi metoda penyelesaian masalah dari siswa 

secara individual atau kelompok siswa, termasuk strategi penyelesaian yang 
salah.  Selain  membuat  catatan  tentang  beberapa  hal  penting  mengenai 
aktivitas belajar siswa, seorang observer selama melakukan pengamatan perlu 
mempertimbangkan atau berpedoman pada sejumlah pertanyaan berikut: 

· Apakah tujuan pembelajaran sudah jelas? Apakah aktivitas yang dikembangkan 
berkontribusi secara efektif pada pencapaian tujuan tersebut? 

· Apakah  langkah-langkah  pembelajaran  yang  dikembangkan  berkaitan  satu 
dengan  lainnya?  Dan  apakah  hal  tersebut  mendukung  pemahaman  siswa 

tentang konsep yang dipelajari? 
· Apakah hands-on atau teaching material yang digunakan mendukung pencapaian 

tujuan pembelajaran yang ditetapkan? 
· Apakah diskusi kelas yang dilakukan membantu pemahaman siswa tentang 

konsep yang dipelajari? 
· Apakah materi ajar yang dikembangkan guru sesuai dengan tingkat kemampuan 

siswa? 
· Apakah   siswa   menggunakan   pengetahuan   awalnya   atau   pengetahuan 

sebelumnya untuk memahami konsep baru yang dipelajari? 
· Apakah  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  guru  dapat  mendorong  dan 

memfasilitasi cara berpikir siswa? 
· Apakah  gagasan  siswa  dihargai  dan  dikaitkan  dengan  materi  yang  sedang 

dipelajari? 
· Apakah kesimpulan akhir yang diajukan didasarkan pada pendapat siswa? 
· Apakah kesimpulan yang diajukan sesuai dengan tujuan pembelajaran? 
· Bagaimana  guru  memberi  penguatan  capaian  hasil  belajar  siswa  selama 

pembelajaran berlangsung? 
 

4) Kegiatan Refleksi (See) 

Kegiatan  refleksi  harus  dilaksanakan  segera  setelah  selesai  pembelajaran.  Hal 
ini dimaksudkan agar setiap kejadian yang diamati dan dijadikan bukti pada saat 
mengajukan pendapat atau saran terjaga akurasinya karena setiap orang dipastikan 
masih bisa mengingat dengan baik rangkaian aktivitas yang dilakukan di kelas. Dalam 
kegiatan ini paling tidak ada tiga orang yang harus duduk di depan yaitu Kepala 
Sekolah, Guru yang melakukan pembelajaran, dan tenaga ahli yang biasanya datang 
dari Perguruan Tinggi. Dalam acara ini, Kepala Sekolah bertindak sebagai fasilitator 

atau  pemandu  diskusi.  Langkah-langkah kegiatan  yang  dilakukan  dalam  refleksi 
adalah sebagai berikut: 
·  Fasilitator  memperkenalkan  peserta  refleksi  yang  ada  di  ruangan  sambil 

menyebutkan masing-masing bidang keahliannya. 
·  Fasilitator menyampaikan agenda kegiatan refleksi yang akan dilakukan (sekitar 

2 menit). 
·  Fasilitator menjelaskan aturan main tentang cara memberikan komentar atau 

mengajukan umpan balik. Aturan tersebut meliputi tiga hal berikut: (1) Selama 
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diskusi berlangsung, hanya satu orang yang berbicara (tidak ada yang berbicara 

secara bersamaan), (2) Setiap peserta diskusi memiliki kesempatan yang sama 
untuk  berbicara,  dan  (3)  Pada  saat  mengajukan  pendapat,  observer  harus 
mengajukan  bukti-bukti  hasil  pengamatan  sebagai  dasar  dari  pendapat  yang 
diajukannya (tidak berbicara berdasarkan opini). 
Guru yang melakukan pembelajaran diberi kesempatan untuk berbicara paling 

awal, yakni mengomentari tentang proses pembelajaran yang telah dilakukannya. 
Pada kesempatan itu, guru tersebut harus mengemukakan apa yang telah terjadi 
di kelas yakni kejadian apa yang sesuai harapan, kejadian apa yang tidak sesuai 
harapan, dan apa yang berubah dari rencana semula. (15 sampai 20 menit). 
Berikutnya   perwakilan   guru   yang   menjadi   anggota   kelompok   pada   saat 
pengembangan  rencana  pembelajaran  diberi  kesempatan  untuk  memberikan 

komentar tambahan. 
Fasilitator  memberi  kesempatan  kepada  setiap  observer  untuk  mengajukan 
pendapatnya. Pada kesempatan ini tiap observer memiliki peluang yang sama 
untuk mengajukan pendapatnya. 
Setelah   masukan-masukan   yang   dikemukakan   observer   dianggap   cukup, 
selanjutnya  fasilitator  mempersilahkan  tenaga  ahli  untuk  merangkum  atau 

menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan. 
Fasilitator berterimakasih kepada seluruh partisipan dan mengumumkan kegiatan 
lesson study berikutnya. 

 

h)  Evaluasi kegiatan Lesson Study 

Kegiatan lesson study pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang mampu mendorong 
terbentuknya sebuah komunitas belajar (learning community) yang secara konsisten 
melakukan continuous improvement baik pada level individu, kelompok, maupun pada 

sistem  yang  lebih  umum.  Pengetahuan  yang  dibangun  melalui  lesson study dapat 
menjadi modal sangat berharga untuk meningkatkan kualitas kinerja masing masing 
fihak yang terlibat. Sebagai contoh, seorang guru yang terlibat dalam observasi sebuah 
lesson  study  berhasil  menemukan  sejumlah  hal  penting  berkenaan  dengan  model 
pembelajaran yang dikembangkan. Menurut pendapatnya, bahan ajar eksploratif yang 
digunakan ternyata telah mampu mendorong kreativitas siswa sehingga mereka mampu 

menampilkan sebuah strategi baru yang bersifat orisinal. Berdasarkan pengalaman ini 
dia akan berusaha mencoba menerapkan pendekatan tersebut dalam pembelajaran di 
sekolahnya. Seorang observer dari salah satu negara Afrika, pada saat kegiatan refleksi 
menyatakan kekagumannya pada cara guru mengembangkan pola interaksi antar siswa 
dalam kelompok. Menurut pengamatannya pola kerjasama kelompok seperti yang dia 
lihat dalam pembelajaran telah berhasil menciptakan peluang untuk terjadinya sharing 

pengetahuan dan saling tolong-menolong, sehingga siswa yang memiliki kemampuan 
kurang sekalipun menjadi sangat terbantu oleh teman-temannya. Berdasarkan proses 
pembelajaran yang diamati di kelas, dia menyatakan memperoleh pelajaran berharga 
yang  bisa  menjadi  masukan  untuk  meningkatkan  kualitas  proses  pendidikan  di 
negaranya. 
 

Seorang Kepala Sekolah, setelah mengikuti beberapa kali lesson study secara intensif, 
mengajukan  pendapatnya  bahwa  kegiatan  tersebut  sangat  potensial  mendorong 
banyak fihak untuk melakukan hal yang terbaik. Siswa ternyata menunjukkan motivasi 
yang sangat tinggi untuk menunjukkan potensinya masing-masing pada saat lesson study 
dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut mampu menjadi dorongan 
untuk tumbuhnya motivasi berprestasi pada diri siswa. Guru-guru lain yang baru melihat 

aktivitas lesson study banyak yang mulai tertarik untuk mencobanya. 
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Dengan mencoba melakukan lesson study, berarti dia terdorong untuk melakukan 

persiapan yang lebih baik dibanding biasanya sehingga proses pembelajaran yang 
dikembangkan kadang-kadang sangat diluar dugaan bahkan sangat inovatif. Seorang 
dosen, setelah beberapa kali mengikuti kegiatan lesson study juga mengaku mulai 
terpengaruh untuk mencoba memperkenalkan dan menerapkan hal-hal positif yang dia 
dapatkan dari aktivitas tersebut pada kelas yang me njadi tanggungjawabnya. Seorang 

Dekan juga tidak kalah dengan fihak-fihak lain untuk mencoba mengambil manfaat dari 
lesson study bagi mahasiswa calon guru di fakultasnya. Berdasarkan pengalamannya 
melakukan lesson study bersama guru-guru di sekolah, dia akhirnya menetapkan suatu 
kebijakan bahwa setiap mahasiswa peserta Program Pengalaman Lapangan diharuskan 
terlibat secara aktif dalam kegiatan lesson study. 
 

A. Pengembangan Silabus dan RPP 
Teori dan Desain Pengembangan Pembelajaran 

1. Pengembangan Silabus dan Penyusunan RPP 
Penyusunan Silabus dan RPP merupakan satu indikator dari standar proses pendidikan yang 

ditetapkan dalam PerMenDikNas Nomor 41 Tahun 2007. Silabus dan RPP merupakan 

dokumen guru dalam merencanakan pembelajaran. Kedua dokumen ini untuk setiap satuan 

pendidikan dapat berbeda pada indikator, pengalaman belajar atau komponen lainnya.  

Oleh karena itu ditetapkan standar minimal penyusunannya di dalam peraturan tersebut. 

Walau demikian dasar teori keduanya perlu Anda pahami untuk membentuk pola pikir dan 

perilaku berkarya.  

 

a) Desain Sistem Pembelajaran 
Dasar teori dalam pengembangan Silabus dan penyusunan RPP adalah Desain Sistem 

Pembelajaran. Desain Sistem Pembelajaran dalam kawasan Teknologi Pendidikan 

merupakan salah satu solusi mengatasi masalah belajar bertujuan, dimana guru sengaja 

menyediakan kondisi eksternal melalui perencanaan pembelajaran. 

 

Desain sistem pembelajaran memberikan bantuan untuk  mencapai tujuan belajar yang 

harus diselesaikan oleh peserta didik, dengan jalan mengembangkan komponen-

komponen pembelajaran untuk memudahkan belajar peserta didik. Untuk memahami 

apa dan bagaimana desain sistem pembelajaran, maka Anda harus mengetahui terlebih 

dahulu sistem pembelajaran. 

 

Pembelajaran sebagai sebuah sistem dikenal dengan sebutan sistem pembelajaran, 

yang menggambarkan sebuah proses yang terdiri dari komponen-komponen 

pembelajaran saling berinteraksi satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan. 

 

Contoh:  Sistem pembelajaran di kelas 

Proses Pembelajaran  
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Gambar Interaksi Sistem Pembelajaran di Kelas 

 
Berdasarkan contoh tersebut, maka Silabus dan RPP merupakan subsistem pembelajaran. 
 
Untuk mengembangkan Silabus dan  menyusun RPP, maka keduanya harus di pandang sebagai sistem. 
Oleh sebab itu perlu diketahui apa yang disebut pendekatan sistem. Menurut Dick Carey (2005, p. 367) 
yang dikutip oleh Benny A. Pribadi (2009, p. 27-28), pendekatan sistem adalah sebuah prosedur yang 
digunakan oleh perancang desain sistem pembelajaran untuk menciptakan sebuah pembelajaran secara 
sistemik dan sistematik. 
 
Secara sistemik yaitu cara pandang yang menganggap sebagai satu kesatuan yang utuh dengan 
komponen-komponen yang berinterfungsi. Secara sistematik merujuk pada upaya melakukan tindakan 
terarah langkah demi langkah.  
 
Pendekatan sistem ini dapat memberi keuntungan kepada perancang pembelajaran yaitu: 

- Perancang akan memusatkan perhatian pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Setiap langkah 
yang dilakukan dalam sebuah sistem akan diasahkan pada upaya untuk mencapai tujuan. 

Contoh: 
Jika guru sudah mengidentifikasi standar kompetensi, maka kompetensi dasar, materi, strategi, 
evaluasi diarahkan untuk mencapai standar kompetensi. 

- Perancang pembelajaran akan mampu melihat keterkaitan antar sub sistem atau komponen dalam 
sebuah sistem, melalui mekanisme umpan balik sehingga dapat dilakukan revisi. 
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Gambar RPP Sebagai System 

Pembelajaran sebagai sistem dan pendekatan sistem merupakan prinsip dalam 
memahami Silabus dan RPP sebagai sebuah sistem. Perancangan Silabus dan RPP 
merupakan proses yang dilakukan sebelum tindakan atau pelaksanaan 
pembelajaran. Proses ini dalam Teknologi Pendidikan disebut Desain Sistem 
Pembelajaran. Pada dasarnya prosesnya sama dengan melihat sub sistem sebagai 
bagian dari sistem, mengidentifikasi fungsi dan kaitan antar sub sistem, mensintesis 
sub sistem menjadi satu kesatuan. Dengan demikian desain sistem pembelajaran 
merupakan proses rancangan pembelajaran secara sistematik dan menyeluruh. 

Desain sistem pembelajaran sebagai proses rancangan pembelajaran secara 
sistematik dan menyeluruh, biasanya digambarkan dalam bentuk model yang 
dipersentasikan dalam bentuk grafis  atau flowchart. Dengan demikian desain sistem 
pembelajaran menggambarkan langkah-langkah atau prosedur yang harus ditempuh 
untuk menciptakan pembelajaran. Terdapat beberapa model desain sistem 
pembelajaran, yaitu berorientasi kelas, berorientasi produk dan berorientasi sistem. 

Pengembangan Silabus dan penyusunan RPP, didasarkan pada model desain sistem 
pembelajaran  berorientasi kelas. Model ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
para guru dan siswa, dan dapat diaplikasikan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai 
pendidikan tinggi. Asumsi  model ini adalah adanya sejumlah aktivitas  yang akan 
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diselenggarakan di dalam kelas dengan waktu belajar yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Guru, murid, kurikulum dan fasilitas tertentu telah tersedia 
sebelumnya. Di sini guru bukan merancang pembelajaran yang sama sekali baru, 
karena standar kompetensi dan kompetensi dasar telah dirumuskan dalam standar 
isi.  

Model desain sistem pembelajaran berorientasi kelas antara lain model Gerlach dan 
Ely (1980) seperti dikutip oleh Toeti Sokemato (1993, h. 18-21) langkah-langkah model 
desain sistem pembelajaran Gerlach dan Ely adalah sebagai berikut: 

- Langkah pertama, penyusunan tujuan belajar dan penentuan materi. 
- Langkah kedua, penilaian perilaku awal siswa berdasarkan tujuan belajar dan 

materi yang telah ditetapkan. Langkah ini dikenal dengan sebutan pre tes. 
- Langkah ketiga, menentukan strategi (metode), mengatur pengelompokkan 

siswa, mengalokasikan waktu, menentukan tempat atau ruangan dan memilih 
sumber belajar. Dilaksanakan secara simultan berdasarkan langkah-langkah 
pertama dan kedua. 

- Langkah keempat, evaluasi hasil belajar berdasarkan tujuan belajar yang telah 
ditentukan. 

- Langkah keenam, umpan balik setelah rancangan pembelajaran diimplikasikan 
di kelas. 

 

Secara visual model desain sistem pembelajaran Gerlach dan Ely digambarkan 
seperti di bawah ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar Model DSP Gerlach dan Ely 
 

Model pengembangan Silabus dan penyusunan RPP, tidak digambarkan dalam 
bentuk visual melainkan dalam bentuk langkah-langkah atau  prosedur yang harus 
ditempuh. Prosedur pengembangan Silabus dan penyusunan RPP didasarkan 
minimal harus ada 4 komponen yaitu tujuan pembelajaran, materi, strategi dan 
evaluasi. 
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Desain sistem pembelajaran Silabus dan RPP oleh teori ilmiah dengan harapan 
produk yang dibuat guru realistik. Beberapa teori ilmiah itu adalah sebagai berikut. 
1) Sistem 

Desain sistem pembelajaran disusun dengan menerapkan pendekatan sistem, di 
mana setiap komponen berinteraksi dengan komponen lainnya dan saling 
ketergantungan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teori ini 
berimplikasi kepada setiap komponen pembelajaran harus dikembangkan untuk 
mencapai komponen tujuan pembelajaran. Apabila satu komponen tidak 
dikembangkan dengan baik (konsisten dan memadai) akan mengakibatkan 
kualitas akan menjadi rendah dan pengimplementasian di lapangan terganggu. 
 
Implikasi lain adalah melalui pendekatan sistem ini adalah setiap komponen  
dapat segera diperoleh umpan balik  dapat direvisi setiap saat. Hal ini tampak 
dalam model sistem dari Filbeck yang menjelaskan bahwa sub sistem (komponen 
sistem) saling berhubungan atau berintegrasi dalam menjalankan fungsinya. 
 
Sebagai contoh dikemukakan adanya sistem dalam perencanaan pembelajaran, 
tampak dalam model berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Sistem Perencanaan Pembelajaran 
 

2) Analisis Peserta Didik 

Paradigma pembelajaran pada saat ini telah bergeser dari guru kepada siswa 
(learned oriented). Konsekuensi paradigma ini, perencanaan harus disusun atas 
dasar kebutuhan siswa. Sebagai contoh adalah: (a) siswa dengan karakteristik 
gaya belajarnya berimplikasi kepada pemilihan media, (b) siswa dengan 
karakteristik perkembangan kognitif berimplikasi kepada penentuan metode 
pembelajaran, dan (c) siswa memiliki karakteristik kemampuan awal berimplikasi 
pada penguasaan  kompetensi dasar satu, sehingga materi pelajaran akan dimulai 
dengan pencapaian kompetensi dasar kedua. Konsep ini sejalan dengan 



 

Mollenda, yang mengontrol kondisi internal siswa adalah variabel di dalam diri 
siswa. 
 
Dalam konsep belajar yang menjadi perhatian adalah proses belajar di dalam 
internal siswa. Oleh karena itu, perubahan perilaku siswa tergantung bagaimana 
siswa memproses perolehan pengalaman belajarnya di dalam dirinya. 
Implikasi dari teori ini, perancang pembelajaran harus dapat memanfaatkan hal 
itu di dalam mengelola aktivitas belajar siswa selama berlangsungnya proses 
belajar mengajar. Sebagai contoh dikatakan oleh B.F. Skinner tentang prinsip 
belajar: "perilaku dapat dibentuk melalui proses penguatan". Atas dasar teori ini 
perencanaan pembelajaran yang disusun guru, dapat dituliskan pada komponen 
evaluasi pembelajaran dengan merencanakan aktivitas belajar atau respon yang 
benar. Contoh lain adalah tentang motivasi belajar dari Keller: "seseorang akan 
melakukan sesuatu kalau ia akan melihat hasil yang memiliki nilai atau manfaat". 
Implikasi teori ini adalah guru merencanakan pembelajaran pada bagian prosedur 
(urutan) pembelajaran yaitu pendahuluan direncanakan dengan menjelaskan 
relevansi isi materi pelajaran dengan dunia kerja, kegiatan pendidikan selanjutnya 
dan kegiatan yang menunjang praktik. 
 

3) Pembelajaran 

Mengusahakan siswa belajar adalah tugas utama guru sebagai fasilitator 
pembelajaran. Hal ini merupakan implikasi dari sifat teori pembelajaran yaitu 
preskriptif (menyarankan bagaimana sebaiknya proses belajar diselenggarakan).  
 
Contoh: teori pembelajaran yang akan diaplikasikan dalam perencanaan 
pembelajaran adalah model pembelajaran berpikir induktif dari Hilda Taba yang 
membantu siswa dalam pengembangan keterampilan berpikir. Berdasarkan 
model tersebut guru dapat merencanakan strategi pembelajaran dengan tahapan 
sebagai berikut. 
 
 
 
 

 Pembentukan konsep  

Pada tahap ini siswa mempelajari konsep berdasarkan masalah dan ditunjang 
oleh data atau fakta-fakta yang relevan dengan cara berikut. 
 Mengidentifikasi data yang relevan dengan permasalahan. 

 Mengelompokkan data atas dasar kesamaan karakteristik.  

 Membuat kategori serta label pada kelompok-kelompok data yang 
memiliki kesamaan karakteristik. 

 
 

 Interpretasi data 

Kegiatan tahap ini siswa diminta untuk melakukan: 



 

 verifikasi (pengujian), data yang telah dikategorikan sesuai dengan konsep 
yang diperoleh, dan membuat kesimpulan dari hasil kegiatan verifikasi 
data. 

 

 Penerapan prinsip 

Tahap ini merupakan aplikasi prinsip dan kesimpulan data yang dirumuskan 
siswa dengan cara: 
 mengajukan permasalahan baru. 

 menjelaskan prediksi atau hipotesis, dan 

 menjelaskan dasar teori untuk memperkuat argumen hipotesisnya. 

Apabila model ini dikuasai guru langkah pembelajaran lebih bervariasi dan 
paradigma belajar berorientasi siswa terjawab. 

 
4) Komunikasi 

Merupakan pengiriman pesan dari sender kepada receiver. Konsep komunikasi 
dari Berlo yang disebut S - M - C- R, Source- Message- Channel - Receiver 
menggambarkan betapa penting saluran penyampaian pesan yaitu media. 
Implikasi dari teori ini, dalam perencanaan pembelajaran komponen media 
menjadi sub sistem pembelajaran yang berfungsi untuk mengurangi verbalisme 
dan dapat membantu pemahaman siswa dengan persepsi yang sama. 
Contoh: 

 Guru  menggunakan media realia untuk membelajarkan siswa 
jurusan akuntansi yaitu bukti-bukti transaksi, dan  

 Guru menjelaskan cara pembuatan burger dengan media realia 
sayuran, mayones, roti burger dan beef burger. 

 
Desain sistem pembelajaran yang harus dikembangkan oleh guru minimal 4 
komponen, yang akan diuraikan berikut ini: 
- Tujuan Pembelajaran 

Rancangan pembelajaran sebagai suatu sistem dimulai dengan komponen 
pertama dan utama yaitu tujuan pembelajaran/kompetensi. Tujuan 
pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ditunjukkan 
oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran (Bloom, dkk.). 
 
Sedangkan kompetensi merupakan kecakapan peserta didik yang memadai 
untuk melakukan suatu tugas dengan standar tertentu. Bullard, dkk. 
Menyebut istilah ini adalah performance objective/tujuan penampilan. Dick 
dan Carey menyebutkan dengan istilah tujuan performansi.  
Berdasarkan kedua istilah tersebut, tujuan pembelajaran tampak belum 
mengarah pada perbuatan sedangkan kompetensi menunjukkan perilaku 
secara totalitas untuk mendemonstrasikan unjuk kerja/perbuatan. 
 



 

Dengan mengacu kepada kedua istilah diatas yang terpenting adalah makna 
keduanya menggambarkan pernyataan penampilan peserta didik setelah 
mengikuti proses belajar. 
 
Tujuan pembelajaran/kompetensi merupakan hasil akhir yang dicapai oleh 
siswa, bermanfaat dalam membantu arah pembelajaran secara umum, 
seperti berikut. 
a. Memberikan petunjuk materi pelajaran yang harus dipelajari siswa. 

b. Memberikan pengarahan pemilihan metode yang sebaiknya diterapkan. 

c. Memberikan pengarahan penentuan media yang digunakan. 

d. Memberikan pengarahan dalam merencanakan langkah pembelajaran. 

e.  Memberikan pengarahan dalam menilai hasil belajar siswa. 

 
Dengan kata lain tujuan pembelajaran/kompetensi dapat membantu usaha 
belajar siswa. 
 
Hierarki tujuan pembelajaran (Perceival dan Ellington) atau tujuan 
penampilan (Bullard) diklasifikasikan menjadi dua yaitu tujuan umum 
(terminal objective/goal) dan tujuan khusus (enabling objective). Dalam 
konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan istilah ini setara  dengan 
standar kompetensi (kompetensi ) dan kompetensi dasar (sub kompetensi). 
Untuk mencapai tujuan khusus dirumuskan indikator (kriteria unjuk kerja). 
 
Ruang lingkup tujuan umum adalah luas dan merupakan pernyataan tentang 
penampilan/perilaku akhir yang dapat dicapai siswa setelah menyelesaikan 
suatu mata pelajaran atau satu tema pelajaran (pendekatan tematik). Jadi 
luas jangkauannya tergantung pada ruang lingkup kegiatan yang sedang 
dilakukan. Sedangkan tujuan khusus merupakan pernyataan tentang 
penampilan/perilaku yang lebih spesifik dan dapat dicapai siswa setelah 
menyelesaikan satu materi pokok (pokok bahasan). Jadi tujuan khusus 
dijabarkan dari tujuan umum. Untuk mengetahui keberhasilan mencapai 
tujuan khusus diperlukan indikator yaitu pernyataan yang merupakan 
kumpulan dari perilaku yang menunjang tercapainya tujuan khusus. 
 
Berdasarkan paparan di atas, maka hierarki tujuan pembelajaran adalah 
sebagai berikut.  
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Gambar Hierarki Tujuan Pembelajaran 
 

Istilah-istilah tersebut dapat disesuaikan dengan memperhatikan jangkauan 
dan ruang lingkup kegiatan yang dilakukan. 
 
Pernyataan yang merupakan perilaku yang ditunjukkan siswa oleh Bloom, 
dkk. digambarkan dalam jenjang bagaimana berpikir (ranah kognitif), 
bagaimana bersikap dan merasakan sesuatu (ranah afektif) dan bagaimana 
berbuat (ranah psikomotorik). Ketiga ranah ini dijabarkan sebagai berikut.  

a.   Ranah Kognitif menurut Anderson dan Krathwohl 

Pada tujuan pembelajaran ini terdapat tingkatan mulai dari pengetahuan 
tentang fakta-fakta sampai kepada proses intelektual yang tinggi, yaitu 
pengetahuan,' pemahaman, mengaplikasikan, menganalisis, mensistesis, 
dan menilai. Tingkatan taksonomi ini kemudian direvisi mulai dari 
mengingat, mengerti, memakai, menganalisis, menilai, dan mencipta.  
 
Deskripsi dari masing-masing jenjang tersebut adalah sebagai berikut. 

 Mengingat (remember): Meningkatkan ingatan atas materi yang 
disajikan dalam bentuk yang sama seperti yang diajarkan. Contoh: 
siswa akan dapat menyebutkan langkah-langkah mengukur berat 
bahan untuk mengolah makanan. 

 Mengerti (understand): mampu membangun arti dari pesan 
pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tulisan maupun grafis. 
Contoh: siswa akan dapat membuat ringkasan sejarah timbulnya 
akuntansi. 

 Memakai (use): menggunakan prosedur untuk mengerjakan latihan 
maupun memecahkan masalah. Contoh: siswa akan dapat 
menggunakan prosedur cara membuat laporan keuangan. 

 Menganalisis (analysis): memecah bahan-bahan ke dalam unsur-unsur 
pokoknya dan menentukan bagaimana bagian-bagian saling 



 

berhubungan satu sama lain dan kepada keseluruhan struktur. 
Contoh: siswa akan dapat menjabarkan pengaruh inflasi terhadap 
berbagai nilai uang. 

 Menilai (evaluate): membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan 
standar tertentu. Contoh: siswa mampu membuat kritik tentang 
laporan rugi laba.  

 Mencipta (create): membuat suatu produk yang baru dengan 
mengatur kembali unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam suatu 
pola atau struktur yang belum pernah ada sebelumnya. Contoh: siswa 
mampu menciptakan masakan nusantara yang mengandung unsur-
unsur kekayaan alam daerah Nusantara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  Ranah Kognitif 
 

b.  Ranah Psikomotor 

Tujuan pembelajaran kawasan psikomotor dikembangkan oleh Harrow, 
disusun secara hierarkis dalam lima tingkat, mencakup tingkat meniru 
sebagai tingkat yang paling sederhana dan naturalisasi sebagai tingkat 
yang paling kompleks.S Perilaku psikomotor menekankan pada 
keterampilan neuro-maxular yaitu keterampilan dengan gerakan otot. 

 Meniru (immitation): mengharapkan siswa untuk dapat meniru suatu 
perilaku yang dilihatnya. Contoh: siswa dapat mengulang gerak 
menyapukan kuas dengan benar di atas nastar yang sudah dibentuk. 

 Menerapkan (manipulation): siswa dapat melakukan perilaku tanpa 
bantuan visual, sebagaimana pada tingkat meniru. Pada dasarnya 
tujuan tingkat ini sama dengan meniru, bedanya adalah siswa tidak lagi 
melihat contoh tapi hanya diberi instruksi secara tertulis atau verbal. 
Contoh: siswa dapat menghidupkan komputer dengan membaca 
manual dan penjelasan secara verbal. 

 Memantapkan (precission): siswa diharapkan dapat melakukan suatu 
perilaku tanpa menggunakan contoh visual maupun petunjuk tertulis, 



 

dan melakukannya dengan lancar, tepat, seimbang, dan akurat. Contoh: 
siswa dapat mengetik kata ke dalam format data base tanpa membuat 
kesalahan.  

 Merangkai (articulation): siswa diharapkan untuk menunjukkan 
serangkaian gerakan dengan akurat, urutan yang benar, dan kecepatan 
yang tepat. Contoh: siswa dapat menggunakan kalkulator untuk 
mengerjakan 10 soal matematika dalam waktu 10 menit. 

 Naturalisasi (naturalization): siswa diharapkan melakukan gerakan 
tertentu secara spontan dan otomatis. Siswa melakukan gerakan 
tersebut tanpa berpikir lagi cara melakukannya dan urutannya. Contoh: 
siswa dapat mengoperasikan program data base dengan lancar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gambar Ranah Psikomotor 

c.  Ranah Afektif 

Krathwohl, Bloom & Maisa mengembangkan taksonomi tujuan yang 
berorientasikan kepada perasaan atau afektif. Taksonomi ini 
menggambarkan proses seseorang dalam mengenali dan mengadopsi 
suatu nilai dan sikap tertentu yang menjadi pedoman baginya dalam 
bertingkah laku. Krathwohl mengelompokkan tujuan afektif ke dalam lima 
kelompok. 

 Menerima (receiving): mengharapkan siswa untuk mengenal, bersedia 
menerima, dan memperhatikan berbagai stimulus. Dalam hal ini siswa 
masih bersikap pasif, sekedar mendengarkan atau memperhatikan saja. 
Contoh: siswa bersedia mendengarkan ceramah tentang etika profesi 
juru masak.  

 Menanggapi (responding): keinginan berbuat sesuatu sebagai reaksi 
terhadap suatu gagasan, benda atau sistem nilai, lebih dari sekedar 
pengenalan saja. Dalam hal ini siswa diharapkan untuk menunjukkan 
perilaku yang diminta. Contoh: siswa bersedia berlatih membuat 
laporan keuangan.  

 Menghargai (valuing): penghargaan terhadap suatu nilai merupakan 
perasaan, keyakinan atau anggapan bahwa suatu gagasan, benda atau 
cara berpikir tertentu mempunyai nilai. Dalam hal ini siswa secara 
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konsisten berperilaku sesuai dengan suatu nilai meskipun tidak ada 
pihak lain yang meminta atau mengharuskannya. Contoh: siswa dengan 
sukarela berpartisipasi dalam aksi penghematan energi. 

 Mengorganisasikan (organization): menunjukkan saling keterhubungan 
antara nilai-nilai tertentu dalam suatu sistem nilai, serta menentukan 
nilai mana, yang  mempunyai prioritas lebih tinggi daripada nilai yang. 
Dalam hal ini siswa menjadi commited terhadap suatu sistem nilai.  
Contoh: siswa akan mampu memilih dari berbagai alternatif cara 
meningkatkan gizi masyarakat yang sesuai dengan sistem nilai yang 
dimilikinya. 

 Mengamalkan (characterization): berhubungan dengan pengorganisasi 
an dan  pengintegrasian nilai-nilai ke dalam suatu sistem nilai pribadi. 
Hal ini diperlihatkan melalui perilaku yang konsisten dengan sistem nilai 
tersebut. Pada tingkat ini siswa telah mengintegrasikan nilai-nilai ke 
dalam suatu filsafat hidup yang lengkap dan meyakinkan, dan 
perilakunya akan selalu konsisten dengan filsafat hidup tersebut. 
Contoh: siswa akan menghindari sikap-sikap yang otoriter selama 
praktik kerja secara kelompok. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar Ranah Afektif 
 

Menuliskan tujuan pembelajaran/kompetensi yang baik dan benar adalah 
penting. Perancang pembelajaran dituntut untuk mampu menggambarkan 
sejelas dan setepat mungkin tentang apa yang perlu dicapai oleh peserta 
didik setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran.   
Untuk memenuhi harapan guru dalam menentukan tujuan pembelajaran 
umum/kompetensi umum, menurut Dick Carey sebaiknya dilakukan melalui 
identifikasi kebutuhan pembelajaran melalui sumber-sumber guru, pengguna 
lulusan dan masyarakat (sosial budaya). Sumber-sumber ini akan membantu 
perumusan tujuan/kompetensi umum memiliki nilai yang lebih berarti.  
Sedangkan tujuan pembelajaran khusus/ kompetensi dasar dijabarkan melalui 
pendekatan analisis pembelajaran dengan menjabarkan sub-sub kompetensi 
lebih terinci dan memiliki kaitan yang satu dengan lainnya. Rincian sub-sub 
kompetensi agar proses belajar mudah dilaksanakan oleh siswa.  
Pendekatan analisis pembelajaran/kompetensi sebagai ilustrasi di bawah ini 
disajikan ke empat pola sebagai berikut. 
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- Struktur Hierarkial 

Merupakan susunan beberapa tujuan/kompetensi khusus di mana 
satu/beberapa tujuan/kompetensi khusus menjadi prasyarat bagi 
kompetensi berikutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Struktur Hierarkial 
- Struktur Prosedural 

Dalam struktur ini kedudukan beberapa tujuan/kompetensi khusus 
menunjukkan satu rangkaian pelaksanaan kegiatan/pekerjaan, tetapi antar 
tujuan/kompetensi tersebut tidak menjadi prasyarat untuk kompetensi 
lainnya. 

 
 
 
 
 

Gambar Struktur Prosedural 
- Struktur Pengelompokkan 

Pada struktur ini beberapa tujuan/kemampuan khusus yang satu dengan 
yang lainnya tidak memiliki ketergantungan, tetapi harus dimiliki secara 
lengkap untuk menunjang kemampuan berikutnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar Struktur Pengelompokkan 
- Struktur Kombinasi  

Tujuan Pembelajaran Umum/Kompetensi 
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Analisis pembelajaran dengan struktur kombinasi digunakan apabila 
beberapa tujuan/kompetensi khusus susunannya terdiri dari struktur 
hierarkial, prosedural, maupun pengelompokkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                   Gambar Struktur Kombinasi 
 

Empat struktur kompetensi di atas hanya dapat dilakukan oleh pembelajar 
melalui analisis pembelajaran. Dengan demikian, analisis pembelajaran 
bermanfaat bagi perencana pembelajaran dalam melakukan identifikasi 
kompetensi, menentukan urutan pelaksanaan pembelajaran dan 
menghubungkan/mengaitkan kompetensi satu dengan lainnya serta dapat 
menentukan penjabaran kegiatan belajar/tugas yang harus dilakukan oleh 
siswa serta waktu yang dibutuhkan. 
 
Untuk membantu pembelajar trampil melakukan analisis pembelajaran dapat 
melalui langkah-langkah berikut: 
- Menulis semua tujuan pembelajaran khusus/kompetensi khusus yang 

relevan dengan Tujuan Pembelajaran Umum/kompetensi umum dalam 
potongan kertas ukuran kartu pos. 

- Memberi nomor setiap Tujuan pembelajaran Khusus/Kompetensi Khusus, 
dimulai dari Tujuan Pembelajaran Khusus/Kompetensi Khusus yang paling 
awal (dari nomor 1 dan seterusnya).  

- Menggambarkan dan menentukan hubungan antar Tujuan pembelajaran 
Khusus/Kompetensi Khusus tersebut dalam bentuk bagan yang dengan 
struktur kompetensi. 

- Memberikan tanda panah pada setiap hubungan antar Tujuan 
Pembelajaran Khusus/Kompetensi Khusus, 

 
Perumusan tujuan pembelajaran/kompetensi dapat berlandaskan pada teori 
dari Mager yang mempersyaratkan kriteria rumusan tujuan dengan 
komponen "Audience, Behavior, Condition, dan Degree/Standard”, Sedangkan 
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menurut Bullard kriteria rumusan kompetensi minimal mengandung tiga 
komponen yaitu “Performance, Condition dan Standard”. 
 
Kriteria perumusan dari ahli tidak berbeda, karena relevansinya pada 
pelaksanaan proses pembelajaran lebih nyata/memadai. Contoh: siswa kelas 
XII SMK Negeri XYZ" semester ganjil mampu menghitung mean, median, dan 
modus secara akurat bila disediakan nilai hasil penjualan selama satu bulan. 
 
Bila dianalisis rumusan tujuan ini memiliki kriteria lengkap yaitu sebagai 
berikut. 
- Audience adalah siswa yang belajar. Siapa? 

Siswa kelas XII SMK Negeri 'XYZ" semester ganjil. 
- Behavior (performance) adalah perilaku yang akan dilakukan siswa setelah 

mengikuti pelajaran, dengan menuliskan perilaku dalam bentuk kata kerja 
dan dilengkapi objeknya. Perilaku? Menghitung mean, median dan modus 
dalam bentuk kuantitatif. 

- Condition adalah prasyarat atau syarat yang diberikan kepada siswa pada 
saat siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran/tugas evaluasi. Kondisi? 
Nilai hasil penjualan selama satu bulan. 

- Degree/standard adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai 
perilaku yang diharapkan. Standar? Secara akurat. 

 
Perumusan tujuan pembelajaran yang mengandung dua kriteria yaitu 
audience dan behaviour sudah memadai tetapi akan memberikan kesulitan 
dalam proses pengukuran karena ketidakjelasan kondisi dan standar 
keberhasilan. 

 
b) Materi Pembelajaran 

Komponen materi pembelajaran pada sistem rancangan pembelajaran 
merupakan salah satu isi pengalaman belajar, dirancang sebagai bahan kajian 
yang disebut mata pelajaran. Hal ini dikemukakan dalam pasal 20 PP RI No 15 
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, "setiap perencanaan 
pembelajaran akan memuat antara lain materi ajar yang dikelola secara sistematis 
setelah perumusan tujuan”. Tyler dalam model pengembangan kurikulum 
menyebut dengan istilah merinci konten dan mengorganisasikan konten. 
Sedangkan Reigeluth menyebut dengan istilah pengorganisasian isi mata 
pelajaran. 
Materi pelajaran adalah konten atau isi pelajaran yang diorganisasikan sesuai 
dengan tujuan pembelajaran/kompetensi ya ng dicapai peserta didik. Isi pelajaran 
dalam perencanaan pembelajaran dirinci menjadi bagian-bagian kecil agar 
memudahkan siswa untuk menyampaikan, mengolah, dan menggunakannya 
kembali. Bagian-bagian kecil isi pelajaran disusun mulai dari materi pokok (pokok 
bahasan/topik), kemudian sub materi pokok (sub pokok bahasan/sub topik) dan 
terakhir adalah bahan ajar. Dengan demikian, isi pelajaran menjadi konsisten dan 
memadai serta dapat dipertanggungjawabkan dari segi ontologi, epistimologis, 
dan aksiologi. 



 

 
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merinci dan mengorganisasikan isi 
pelajaran menurut Tyler adalah dengan melakukan berikut. 
- Pengaturan Horizontal  

Penataan isi secara horizontal berhubungan dengan keluasan dan kedalaman 
isi pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Hal ini dilakukan untuk 
menghindari pengulangan materi pelajaran. 

- Pengaturan Vertikal  

Penataan isi pelajaran vertikal berhubungan dengan muatan dan 
kesinambungan yaitu penyajian menggambarkan kontinuitas sesuai kebutuhan 
siswa dan tuntutan keilmuan. Hal ini dilakukan untuk menjamin 
keberlangsungan isi pelajaran dari konkrit menuju abstrak, dari sederhana 
menuju rumit, dari khusus menjadi umum, dari umum menjadi khusus, dan lain-
lain. Dengan demikian isi pelajaran ditata secara bertahap sesuai dengan 
perkembangan dan kesiapan peserta didik serta berkelanjutan. 
 
Contoh:  

 Tujuan pembelajaran khusus/kompetensi dasar 

Siswa kelas X terampil memotret dengan tiga teknik pencahayaan tanpa 
salah bila tersedia lampu photo studio dan kamera photo tipe FM 10. 

 Materi pembelajaran 

Memotret dengan teknik pencahayaan.  

 Isi pelajaran diatur dalam format peta konsep. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar Materi Pelajaran 
 

Reigeluth dan Merill mengemukakan pengorganisasian isi pelajaran melalui tipe 
isi pelajaran menjadi empat yaitu sebagai berikut. 
- Fakta yaitu isi pelajaran berbentuk objek, peristiwa, simbol yang ada didalam  

lingkungan nyata/imajinasi dan dapat merupakan asosiasi antara objek dan 
lainnya. Contoh: Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan nasional di 
Indonesia, beliau mendirikan organisasi Taman Siswa di Yogyakarta. 

- Konsep yaitu isi pelajaran yang merupakan sekelompok objek, peristiwa atau 
simbol yang memiliki karakteristik dan diidentifikasi dengan nama sama. 
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Contoh: konsep ekonomi memiliki karakteristik dan sebutan nama yang sama 
seperti definisi ekonomi, jenis kategori ekonomi, kegiatan ekonomi.  

- Prinsip, yaitu isi pelajaran yang menggambarkan hubungan sebab akibat 
antara konsep-konsep. Contoh: prinsip gizi masyarakat "empat sehat lima 
sempurna" bermakna pada konsep kategori makanan dan pelengkap 
makanan serta dampak dari implementasi prinsip tersebut.  

- Prosedur yaitu isi pelajaran yang menjelaskan urutan langkah untuk mencapai 
suatu tujuan, memecahkan masalah atau sesuatu. Contoh: penyusunan 
neraca saldo keuangan rugi laba. 

o Mencatat transaksi  

o Mengelompokkan transaksi debet dan kredit  

o Menghitung sisa uang dari sisa transaksi  

o Dan seterusnya. 

 
Empat tipe isi pelajaran seluruhnya atau sebagian dapat terkandung di dalam 
materi pokok, dan biasanya terkait satu dengan lainnya. 
Contoh: 
Materi pokok : Kebutuhan pokok dalam ekonomi  
Fakta     : manusia mempunyai kebutuhan akan makan, 
        pendidikan, rumah, dll. 

 Konsep      : definisi kebutuhan teori kebutuhan 
 Prinsip      : kebutuhan yang bersifat utama, penting dan segera harus 
         menjadi prioritas. 

Prosedur     : usaha perdagangan wiraswasta, bekerja dalam 
        pemerintahan 

 
Tabel Tipe Isi Pelajaran 

Fakta Konsep Prinsip Prosedur 

 Obyek  

 Peristiwa  

 Simbol  

 Asosiasi 
ketiganya  

 Definisi  

 Klasifikasi  

 Ciri  

 Fungsi  

 Aturan  

 Hukum  

 Syarat  

 Urutan  

 Cara kerja 

 Langkah/tahapan 

 
Ahli pembelajaran Tony Buzan mengemukakan pengembangan isi pelajaran 
dengan nama mind map  (peta pikiran), dimana cara kerjanya disesuaikan teori 
belahan otak Sperry yaitu belahan otak kiri berpikir secara logika dan belahan otak 
kanan bekerja secara emosi. Oleh karena itu, diperlukan tidak hanya teks, tetapi 
perlunya dengan gambar dan warna serta setiap rincian isi pelajaran dihubungkan 
dengan garis seolah-olah adalah simbol neuron atau sel saraf, prinsip cabang-
cabang pohon dan memudahkan penggambaran poin-poin utama. 
Berdasarkan peta pikiran dapat dikembangkan ke dalam bentuk bahan ajar cetak 
dan atau non cetak disesuaikan dengan tipe isi pelajaran dan gaya belajar siswa 
serta perkembangan kognitif siswa. Guru atau pembelajar dapat mengembangkan 



 

bahan ajar dengan  format seperti: bahan ajar mandiri (modul), buku teks, diktat, 
hand out, CD pembelajaran, VCD pembelajaran, slide power point dan lain-lain. 

 
Mengembangkan bahan ajar dapat dilakukan pembelajar dengan cara berikut.  
- Menulis Sendiri Isi pelajaran  

Isi pelajaran ditulis oleh pembelajar sendiri karena keahliannya kemampuan 
menulis yang dimilikinya. 

- Mengemas Kembali Isi pelajaran. 

Isi pelajaran yang sudah ada dikumpulkan dan disusun kembali dengan gaya 
bahasa dan strategi yang sesuai. Ketersediaan sumber referensi yang relevan 
sangat diutamakan. 

- Menata Isi pelajaran dengan Kompilasi  

Isi pelajaran ditata berdasarkan sumber belajar tersedia dan kemudian sumber 
tersebut di foto copy ulang atau cetak utang dan dikompilasi secara lengkap. 
Ketersediaan berbagai sumber belajar harus dipilih secara akurat. 

Penyajian bahan ajar dapat dikemas sesuai kebutuhan, tetapi perlu dipelihara 
keterbacaan dan kemudahan untuk dipelajari oleh siswa. 

 
c) Strategi Pembelajaran 

Tidak ada satupun strategi pembelajaran yang jitu untuk mencapai suatu tujuan 
pembelajaran/kompetensi. Mengapa? Karena keberhasilan pencapaian tujuan 
pembelajaran/kompetensi tergantung kepada banyak faktor antara lain tipe isi 
pelajaran, tempat proses pembelajaran berlangsung atau dari pelaksana 
pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, unit ini sebaiknya Anda cermati dengan 
seksama.  
Pembelajaran merupakan proses mengupayakan peserta didik mencapai tujuan 
pembelajaran/kompetensi yang telah ditetapkan atau kegiatan memfasilitasi 
peserta didik berinteraksi dengan lingkungan sehingga diperoleh pengalaman 
belajar. Upaya dan kegiatan ini direncanakan oleh guru di dalam komponen 
strategi pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat dilaksanakan. 
Strategi pembelajaran oleh sebagian ahli diidentikkan dengan sebutan metode 
pembelajaran atau pendekatan dalam membelajarkan. Metode pembelajaran 
oleh Reigeluth didefinisikan adalah cara-cara yang berbeda dalam mencapai hasil 
belajar. Cara-cara tersebut dapat meliputi bagaimana materi pembelajaran 
disampaikan kepada peserta didik, dan atau bagaimana peserta didik dapat 
menerima materi pembelajaran serta bagaimana peserta didik merespon 
masukan dari peserta didik lainnya. Berdasarkan definisi ini, strategi pembelajaran 
meliputi langkah pembelajaran, media dan interaksi belajar mengajar. 
Ahli Teknologi Pendidikan Yusufhadi Miarso mendefinisikan strategi 
pembelajaran sebagai pendekatan menyeluruh dalam pembelajaran berupa 
pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran 
yang dijabarkan dari pandangan falsafah dan atau teori belajar tertentu. 
Berdasarkan definisi ini maka pembelajar dapat merencanakan pencapaian tujuan 
pembelajaran atas dasar teori belajar behavioristik, humanistik, konstruktivistik 
atau teori dari ahli pembelajaran lainnya disesuaikan dengan perkembangan 
kognitif dan lingkungan sosial budaya siswa. 



 

Dengan demikian, strategi pembelajaran akan dapat bersifat spesifik. Sebagai 
contoh guru menganut pada falsafah pilar belajar dari UNESCO maka pembelajar 
dapat merencanakan kegiatan pembelajaran dengan tahapan berikut. 
- Learning to know siswa mempelajari konsep 

- Learning to do. siswa membuktikan konsep dengan eksperimen, observasi dan 
lain-lain. 

- Learning to live together. siswa diminta memecahkan masalah secara 
berkelompok 

- Learning to be siswa memantapkan konsep yang telah diketahui secara 
berkelompok dengan refleksi. 

 
Contoh lain apabila guru merencanakan strategi dengan pandangan teori belajar 
John Dewey "learning by doing” maka ia dapat merencanakan tahapan 
pembelajaran seperti berikut: 
- Siswa dikenalkan dengan konsep pengukuran gizi bagi pasien DBD. 

- Siswa ditugaskan ke rumah sakit untuk mengukur gizi seimbang bagi pasien 
DBD. 

- Siswa menganalisis hasil pengukuran dengan berbagai alternatif bahan 
makanan. 

 
Dengan teori belajar ini siswa bukan hanya mendengar atau melihat, juga 
melakukan sehingga pengalaman belajarnya menjadi berkualitas. 
Kedua contoh pandangan tersebut sejalan dengan definisi strategi pembelajaran 
yang dikemukakan oleh Seels dan Richey yaitu spesifikasi untuk memilih dan 
mengurutkan proses belajar atau kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam suatu 
pelajaran. 
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Pada sub kegiatan belajar ini akan diuraikan beberapa jenis strategi pembelajaran 
yang sangat berkaitan  erat dengan bagaimana proses belajar direncanakan, 
sehingga tujuan pembelajaran/kompetensi dapat dicapai secara optimal. Strategi 
pembelajaran dilihat dari subjek yang belajar (siswa) dan yang membelajarkan 
(guru). Dalam hal ini Percival dan Ellington menjelaskan kedua hal tersebut 
sebagai berikut.: 
- Strategi pembelajaran Berpusat kepada Guru. Strategi ini hampir seluruh 

kegiatan belajar mengajar dikendalikan penuh oleh guru. Guru 
mengkomunikasikan isi pelajaran kepada para siswa baik untuk tingkat pokok 
bahasan/materi pokok maupun tingkat silabus/mata pelajaran/tema. Sangat 
terikat kepada waktu terjadwal dan banyak menggunakan metode ceramah. 
Siswa dituntut menyesuaikan cara belajarnya dengan keputusan proses 
pelaksanaan pembelajaran yang diambil oleh guru. Akibatnya 
kebutuhan/potensi siswa secara individual yang berbeda kurang diperhatikan 
atau tidak terlayani. 

- Strategi pembelajaran Berpusat pada Siswa. Strategi ini kegiatan 
pembelajaran lebih ditekankan pada aktivitas belajar siswa. Guru berperan 
sebagai fasilitator dan motivator pembelajaran. Siswa mempunyai tanggung 
jawab terhadap keseluruhan aspek belajarnya.  

 
Sebagai fasilitator pembelajaran, guru perlu mempersiapkan bahan ajar dalam 
berbagai bentuk cetak dan atau noncetak yang didalamnya dapat dilengkapi 
pedoman belajar. Selain itu guru perlu memfasilitasi dengan sumber-sumber 
belajar sehingga pengalaman belajar siswa lebih luas dan kemampuan siswa 
belajar secara mandiri akan terbentuk. 
 
Ahli lain Gerlach dan Ely mengklasifikasikan strategi pembelajaran sebagai suatu 
kontinum yang silih berganti dalam pemanfaatannya, yaitu strategi pembelajaran 
ekspositori dan strategi pembelajaran diskoveri. 
- Strategi Pembelajaran Ekpositori 

Strategi pembelajaran ekspositori dapat dikatakan identik dengan strategi 
berorientasi pada guru atau metode deduktif (dari umum menuju khusus), 
namun potensi belajar siswa tetap harus dikembangkan.  
Tahapan pembelajarannya ada lah sebagai berikut. 

 Penyajian informasi berupa fakta, prinsip-prinsip umum, aksioma, dalil, 
konsep, proses kerja dan sebagainya kepada siswa melalui penjelasan 
guru atau peragaan/ demonstrasi/atau contoh oleh guru.  

 Pengujian pemahaman siswa atas informasi yang sudah diberikan melalui 
tanya jawab atau membahas informasi yang belum dipahami. 



 

 Pemberian praktik atau aplikasi/latihan dari informasi yang telah 
dipelajari oleh siswa dengan pengawasan guru. 

 Penugasan kepada siswa dalam bentuk aplikasi atau tugas-tugas lain 
kedalam situasi yang sebenarnya sebagai tindak lanjut dari pengalaman 
belajar. 

 
 
 

- Strategi Pembelajaran Diskoveri  

Identik dengan strategi pembelajaran berorientasi siswa atau metode 
induktif (dari khusus menuju umum), dan peran guru adalah sebagai 
fasilitator pembelajaran. Adapun tahapan pembelajarannya adalah sebagai 
berikut. 

 Siswa diberikan kasus, masalah, contoh-contoh, fakta-fakta atau 
fenomena khusus (pertanyaan yang harus dijawab tentang apa yang 
dikaji). 

 Siswa diminta untuk meneliti hubungan sebab akibat dari kasus/masalah 
melalui pengumpulan data, analisa data dan perumusan hipotesis atau 
membuat asumsi atau prediksi. (pertanyaan yang harus dijawab 
mengapa terjadi demikian).  

 Siswa diminta untuk membuktikan asumsi/prediksi/hipotesis melalui 
teori-teori, pengumpulan data dan analisa data (pertanyaan yang harus 
dijawab bagaimana membuktikan tentang alasan kemengapaannya). 

 Siswa diminta membuat suatu kesimpulan atau generalisasi, dan guru 
memperteguh dengan nilai paparan (pertanyaan yang dijawab apa yang 
telah dihasilkan/ditemukan). 

 Siswa ditugaskan oleh guru untuk mencari kasus yang baru dan 
membuktikan melalui proses yang pernah dilakukannya sebagai 
penguatan sehingga pengalaman belajar dapat disimpan lebih lama. 

 
Strategi pembelajaran yang dikemukakan masing-masing ahli berbeda tetapi 
tujuannya sama yaitu agar tujuan pembelajaran dicapai dan materi pembelajaran 
dapat diterima oleh siswa. De porter sebagai pakar Quantum Learning 
menjelaskan strategi pembelajaran dengan teknik orkestrasi konteks (Iatar) dan 
orkestrasi isi (materi). Kedua teknik ini tidak dipisahkan tetapi harus dilaksanakan 
secara bersamaan. 
- Orkestrasi Konteks 

Strategi pembelajaran ini digunakan untuk terlaksananya proses pembelajaran, 
meliputi:  

 Penciptaan suasana kelas secara kondusif melalui pendekatan kepada 
peserta didik seperti menjalin rasa simpati, rasa keterkaitan, rasa saling 
membutuhkan dan siswa belajar secara rileks (tidak 
tegang)/menyenangkan; 



 

 Penataan ruang kelas disesuaikan dengan gaya belajar siswa (auditif, visual 
dan kinestitik) sehingga penggunaan media, musik, dan afirmasi dipilih 
secara hati-hati; dan 

 Membangun komunitas belajar dengan, berlandaskan pada tujuan, 
prosedur/aturan dan agenda kegiatan. 

 
- Orkestrasi Isi 

Strategi ini merupakan langkah menyajikan materi pembelajaran yang dapat 
direncanakan oleh guru sehingga proses pelaksanaan pembelajaran berhasil. 
Kegiatan yang harus direncanakan adalah: 

 Penyajian prima  

Artinya guru menyampaikan isi pelajaran dengan menggunakan 
keterampilan mengajar mulai dari tahap pendahuluan, inti, dan penutup. 
Selain itu kemampuan berkomunikasi baik verbal (volume, kejelasan, 
kecepatan, jeda, tulisan) maupun nonverbal (ekspresi, kontak mata, 
gerakan tubuh pakaian, posisi berdiri, cara bersolek) sangat menentukan 
penyajian materi pembelajaran menjadi prima. 

 Interaksi belajar mengajar secara elegan  

Motivasi belajar, keterampilan belajar bagaimana belajar dan keterampilan 
hidup dan kecakapan sosial harus dibangun pada saat penyajian materi 
pembelajaran sehingga hasil belajar siswa mencapai tingkat penguasaan 
90%. 

 
Kedua format strategi pembelajaran ini dapat dimanfaatkan di dalam Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) karena aspek-aspek didalamnya sangat detail. 
Demikian pula jenis strategi pembelajaran yang telah dipaparkan di atas atau teori 
strategi pembelajaran dari ahli lain. 
Di bawah ini adalah perbandingan dari tiga ahli yang mengemukakan jenis strategi 
pembelajaran di atas. 
 

Tabel  Jenis Strategi Pembelajaran 

Perceival & Ellington Gerlach & Ely De Porter 

 Aktivitas 
belajar belum 
optimal  

 Tanggung 
jawab kurang 
dilatih  

 Kebutuhan/ 
potensi 
individu 
kurang 
dihargai  

 Ceramah 
tanya jawab  

 Nara sumber 
belajar 

 Tatap muka 

 Aktivitas 
belajar 
optimal  

 Tanggung 
jawab dilatih  

 Kebutuhan/ 
potensi 
individu  

 Kasus, diskusi 
kerja 
kelompok  

 Tersedia 
bahan 
ajar/sumber 
belajar  

 Deduktif  

 Ceramah  

 Guru adalah 
nara sumber  

 Siswa pasif  

 Sumber 
belajar 
terbatas  

 Induktif  

 Pemecahan 
masalah  

 Guru 
fasilitator 
pembelajaran  

 Siswa aktif  

 Sumber 
belajar tak 
terbatas  

 Suasana 
belajar  

 Ruang 
kelas  

 Komunitas 
belajar  

 Keterampil
an 
mengajar  

 Komunikas
i  

 Interaksi 
belajar 
mengajar 



 

komunikasi   

 
Joyce dan Weil mengemukakan model pembelajaran menjadi rumpun sosial, 
rumpun proses informasi, rumpun personal dan rumpun sistem perilaku. Dalam 
menerapkan rumpun pembelajaran tersebut, terdapat lima unsur sebagai 
struktur yaitu: 

 Sintaks, adalah urutan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan rumpun 
pembelajaran dan hasil belajar yang akan dicapai;  

 Sistem sosial, menggambarkan peran pembelajar dengan peserta didik serta 
pola hubungan antara keduanya. Pembelajar dapat sebagai sumber utama, 
fasilitator, tutor atau konselor. Siswa dapat berperan aktif, atau dapat 
memperoleh kebebasan; selama proses pembelajaran berlangsung. 

 Prinsip reaksi merupakan cara bagaimana pebelajar melihat peserta didik 
dalam bentuk perilaku sesuai dengan rumpun pembelajaran yang 
dipergunakan;  

 Sistem bantuan, yaitu hal-hal yang akan membantu tercapainya tujuan dengan 
menerapkan rumpun pembelajaran tertentu; dan 

 Pengaruh pembelajaran dan pengaruh ikutan. Dikenal dengan istilah 
instructional effect dan nurturant effect. Pengaruh pembelajaran adalah 
pengaruh yang berlangsung dari kegiatan pembelajaran, sedangkan pengaruh 
kegiatan adalah hasil simpangan dari kegiatan pembelajaran.  

 
Sebagai contoh dikemukakan struktur tersebut dengan metode inkuiri sebagai 
bagian dari rumpun proses informasi. 
1) Sintaks  

 Menghadapkan siswa pada masalah yang bersifat menantang, dan 
menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan belajar dan cara 
penelitian.  

 Siswa memeriksa hal-hal atau kejadian-kejadian yang masalah berdasarkan 
sumber belajar yang dimilikinya, hipotesis sesuai dengan variabel yang 
akan diteliti. 

 Mengumpulkan data dan melakukan percobaan/pembuktian hipotesis/ 
penelitian. 

 Siswa menyusun analisis dari data yang telah dikumpulkan dan menarik 
kesimpulan/membuat generalisasi. 

 Siswa menuliskan laporan dan melaporkannya di kelas. 

 
2) Sistem Sosial  

 Mengkondisikan belajar dengan situasi  masalah. 

 Menunjukkan perlunya penelitian untuk mengatasi masalah. 

 Memberikan reaksi pada perilaku siswa dengan informasi yang tepat.  

 Membantu siswa merumuskan inti masalah penelitian.  



 

 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dan 
melaksanakan penelitian.  

   
3) Prinsip Reaksi 

 Membantu siswa untuk bersedia menyelesaikan penelitian. 

 Memelihara emosi siswa untuk dapat bersifat terbuka terhadap informasi 
baru dari siswa lainnya. 

 Mengendalikan proses penelitian sesuai dengan prosedur yang 
sebenarnya. 

 
4) Sistem Bantuan 

 Menyediakan bahan, dan sumber-sumber belajar. 

 Informasi-informasi yang mendorong pentingnya penelitian berfungsi 
sebagai penguatan seperti poster-poster, kata-kata yang bersifat 
membangun chart proses penelitian.  

 Dorongan guru sebagai fasilitator.  

 
5) Pengaruh/dampak pembelajaran dan pengaruh/dampak ikutan (pengiring)  

 Terampil melaksanakan penelitian. 

 Belajar aktif 

 Terampil berkomunikasi secara tertulis dan lisan. 

 Berpikir logis dan sistematis.  

 Bersikap terbuka.  

  
 Ellington dan Perceival mengklasifikasikan teknik pembelajaran untuk 
menyampaikan isi pelajaran menjadi tiga yaitu sebagai berikut: 

1) Teknik Pembelajaran Massal  

Merupakan cara-cara menyampaikan isi pelajaran yang dapat diterima oleh 
banyak peserta didik dengan kondisi dan mutu pelajaran sebagai teknik 
pembelajaran individual dan kelompok. Metode yang dapat digunakan adalah 
metode kuliah dan ceramah, metode kerja praktek metode penyajian film dan 
video, serta metode siaran pendidikan. Media yang digunakan adalah media 
audio, media visual dan media audio visual. 
 

2) Teknik Pembelajaran Berkelompok 

Merupakan cara-cara penyampaian isi pelajaran dengan mengoptimalkan 
interaksi kelompok atau dinamika kelompok dan bertujuan untuk 
mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik 
(menganalisis, menilai, mencipta). Metode yang digunakan yaitu diskusi di 
bawah kontrol guru, diskusi singkat, tutorial, seminar, proyek, permainan, 



 

stimulus dan studi kasus. Media yang dapat digunakan adalah bahan ajar 
berbentuk tugas/proyek atau alat-alat permainan/ simulasi. 

 
3) Teknik Pembelajaran Individual 

Merupakan cara penyampaian isi pelajaran yang bersifat fleksibel di mana 
metode pembelajarannya dititikberatkan kepada berkurangnya hambatan-
hambatan institusional yang dialami peserta didik namun kontrol  belajar 
dapat setiap saat dapat dimonitor di tempat-tempat belajarnya. Misalnya 
mahasiswa yang mengikuti program pendidikan universitas, siswa yang 
mengikuti SMP/SMA Terbuka. Kemudahan metode pembelajarannya dapat 
ditinjau dari sistem yang digunakan yaitu berinduk pada lembaga, lokal dan 
belajar jarak jauh, sedangkan peserta didik menggunakan metode belajar 
mandiri dan ditunjang dengan bahan belajar mandiri yaitu bahan cetak, bahan 
audiovisual, bahan yang berhubungan dengan komputer. 

 
Bahan belajar didesain sebagai media pembelajaran individual, yaitu model, atau 
modul yang dilengkapi dengan media audio visual atau media siaran, media 
berbantuan komputer (CAI) untuk tutorial dan atau laboratorium. 
Sebagai contoh adalah teknik pembelajaran kelompok yang dikemukakan oleh 
Slavin dengan sebutan pembelajaran kooperatif. Di sini prosedur pembelajaran 
dikategorikan menjadi tiga tahap, yaitu sebagai berikut. 
- Tahap Persiapan  

Pada tahap ini guru merencanakan keseluruhan kegiatan pembelajaran yang 
dipersiapkan dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup 
komponen materi pelajaran, teknik dan media pembelajaran yang akan 
digunakan, latar pembelajaran mekanisme kontrol terhadap kegiatan 
pembelajaran yang akan digunakan, dan alokasi waktu. Rencana pelaksanaan 
pembelajaran disesuaikan tingkat satuan pendidikan. 

 
- Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan terdiri dari tiga kegiatan yakni kegiatan pendahuluan, 
kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, guru 
memberikan gambaran ringkas tentang keseluruhan isi bahan pelajaran yang 
akan dipelajari, tujuan pembelajaran yang akan dicapai(kompetensi dasar dan 
indikator) dan mekanisme pelaksanaan pembelajaran.  
Pada kegiatan inti guru mulai mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-
kelompok kecil dan memberikan penugasan yang harus dikerjakan secara 
kelompok. Kemudian guru menyajikan pokok-pokok materi dan tugas-tugas 
yang harus diselesaikan secara kelompok.  
 
Setelah mendapatkan penugasan, para siswa duduk berkelompok dan 
mendengarkan penjelasan guru serta mulai mengerjakan tugas yang 
diberikan. Masing-masing siswa dalam kelompok mendapatkan tugas khusus 
dari kelompok untuk diselesaikan dan kemudian disampaikan dalam forum 
yang lebih luas. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, para siswa 
berkesempatan untuk memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia 
di sekolah (misalnya mencari rujukan atau materi yang perlu di perpustakaan, 



 

bertanya  
 
kepada guru, berdiskusi dengan teman kelompok, dan  sebagainya). Guru 
selama proses ini berlangsung bertindak sebagai fasilitator dan memberikan 
bantuan dan kemudahan kepada siswa untuk bekerja. 
Setelah semua kelompok menyelesaikan tugas yang diberikan, kemudian 
diadakan panel hasil kelompok. Wakil dari setiap kelompok 
mempresentasikan hasil kelompoknya (turnament) kepada seluruh kelas dan 
kelompok lain diberi kesempatan untuk mengajukan koreksi, sanggahan, 
kritik atau masukan-masukan yang perlu demi perbaikan. Pemilihan wakil 
kelompok tidak ditentukan oleh kelompok tetapi oleh guru yang dilakukan 
secara acak atau melalui undian. Ini dimaksudkan agar semua siswa 
mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tidak menggantungkan harapannya 
pada siswa tertentu. Selama panel ini berlangsung, guru membuat penilaian 
terhadap kinerja kelompok berdasarkan kinerja yang diperlihatkan anggota-
anggota kelompok selama panel. 
 
Kegiatan penutup berisi rangkuman dan tindak lanjut untuk kegiatan 
berikutnya. Kuis dapat berbentuk individual, teka teki silang, atau kerja 
kelompok. 
 

- Tahap Evaluasi 

Evaluasi dilakukan secara berkala pada setiap pergantian pokok bahasan. 
Pada tahap ini dilakukan evaluasi secara menyeluruh baik terhadap proses 
maupun hasil yang dicapai. Bobot evaluasi hendaknya diberikan lebih besar 
kepada aktivitas kelompok. Dengan kata lain, evaluasi dilakukan berdasarkan 
kinerja kelompok secara keseluruhan, bukan berdasarkan kinerja siswa secara 
individual. Meskipun pada akhirnya tes akan diberikan secara individual dalam 
bentuk ujian akhir dan nilai siswa itu bersifat individual, namun bobot tes 
untuk kelompok. Ini dimaksudkan untuk mendorong para siswa agar 
senantiasa terlibat dalam proses kelompoknya dan berkompetisi dengan 
kelompok lain. 
 
Contoh lainnya adalah seorang guru yang merencanakan strategi 
pembelajaran dengan metode studi lapangan. Langkah pembelajaran yang 
harus dilakukannya adalah sebagai berikut. 
 
1) Persiapan 

 Merumuskan tujuan studi lapangan.  

 Menentukan lokasi, waktu dan pembimbing.  

 Mengkondisikan pengetahuan/keterampilan siswa di lapangan. 

 Menyiapkan instrumen dan bahan lainnya.  
 

2) Pelaksanaan 

 Menginformasikan tujuan studi lapangan. 

 Membagikan bahan tugas dan instrumen. 

 Mengobseruasi ke lapangan. 



 

 Memonitoring kesulitan yang dialami siswa.  

 Menyusun laporan.  

 Mempresentasikan laporan. 
 

3) Penutup 

 Memberi umpan batik. 
 

Tabel Strategi Pembelajaran Beberapa Ahli 
 

Tujuan dari ahli Ide Sintesis Kreasi 

 Gagne  

 Dick Carey  

 Joyce & Weil  

 Slavin  

 Peristiwa 
pembelajaran  

 Strategi  
pembelajaran  

 Model pembelajaran  

 Pembelajaran 
kooperatif  

1. Persiapan  

2. Pelaksanaan  

3. Evaluasi  

 
Rencana pengembangan strategi pembelajaran dapat pula menggunakan satu 
teori dari ahli yang bersifat operasional yang dikemukakan Atwi Suparman, dan 
dapat digunakan untuk tingkat perencanaan pembelajaran mikro (RPP). 
Sedangkan untuk komponen metode, media dan waktu dapat digunakan untuk 
tingkat perencanaan pembelajaran makro (silabus). Rencana pengembangan 
pembelajaran dibuat dalam bentuk bagan beserta contohnya sebagai berikut: 
 

Tabel Bagan Strategi Instruksional 

Urutan Kegiatan Instruksional Metode Media Waktu 

Pendahuluan  

Deskripsi Singkat:    

Relevensi:    

TIK:    

Penyajian 

Uraian:    

Contoh:    

Latihan:    

Penutup  

Tes Formatif:    

Umpan Balik     

Tindak Lanjut.    

 
 
Sedangkan komponen metode dan media dijelaskan seperti tabel  
di bawah ini. 

 
Tabel Bagan Hubungan antara Metode dan Kemampuan  

yang akan Dicapai 

No Metode Kemampuan dalam TIK 

1 Ceramah  Menjelaskan konsep, prinsip, atau prosedur 



 

No Metode Kemampuan dalam TIK 

2 Dokumentasi  Melakukan suatu keterampilan berdasarkan standar 
prosedur tertentu. 

3 Penampilan  Melakukan suatu keterampilan  

4 Diskusi  Menganalisis/memecahkan masalah  

5 Studi Mandiri  Menjelaskan/menerapkan/menganalisis/mensistensi/men
gevaluasi/ melakukan sesuatu baik yang bersifat kognitif, 
psikomotorik. 

6 Kegiatan 
Instruksional 
terprogram  

Menjelaskan konsep, prinsip, atau prosedur  

7 Latihan dengan 
teman  

Melakukan suatu keterampilan  

8 Simulasi  Menjelaskan, menerapkan dan menganalisis suatu 
konsep dan prinsip  

9 Sumbang saran  Menjelaskan/menerapkan/menganalisis konsep, prinsip, 
dan prosedur tertentu 

10 Studi kasus  Menganalisis/memecahkan masalah 

11 Computer 
Assisted 
Learning  

Menjelaskan/menerapkan/menganalisis/mensistesis/ 
mengevaluasi/melakukan 

12 Insiden  Menganalisis/memecahkan masalah  

13 Praktikum  Melakukan suatu keterampilan  

14 Proyek  Melakukan sesuatu/menyusun laporan suatu kegiatan  

15 Bermain peran  Menerapkan suatu konsep, prinsip, atau prosedur  

16 Seminar Menganalisis/memecahkan masalah 

17 Simposium  Menganalisis masalah  

18 Tutorial  Menjelaskan/menerapkan/menganalisis suatu konsep 
atau prinsip  

19 Deduktif  Menjelaskan/menerapkan/menganalisis suatu konsep. 
Prinsip, prosedur 

20 Induktif  Mensistesis suatu konsep, prinsip, atau perilaku 

 
Berdasarkan teori tersebut maka guru sebagai perencana pembelajaran dapat 
mengkreasikan semua komponen strategi pembelajaran sesuai dengan 
kebutuhan dan situasi belajar yang ada.  
 

d) Evaluasi Pembelajaran 
Kata evaluasi pada tulisan ini diidentikkan dengan kata penilaian yaitu proses 
kegiatan mengukur dan menentukan tingkat ketercapaian tujuan. 
Hasil belajar adalah kemampuan yang dicapai peserta didik setelah diberikan 
perlakuan dengan alat ukur tertentu. Kemampuan tersebut meliputi: 
- Kemampuan berpikir (cognitive) terdiri dari mengingat (C-1), mengerti(C-2), 

memahami (C-3), menganalisis (C-4), menilai (C-5) dan mencipta (C-6);  
- Kemampuan mengadopsi suatu nilai dan sikap (Affective) terdiri dari 

menerima  
(A-1), menanggapi (A-2), menghargai (A-3), mengorganisasikan/mengatur diri 
(A-4), dan mengamalkan/menjadikan pola hidup (A-5); dan  



 

- Kemampuan gerakan otot (psychomotor) terdiri dari meniru (p-1), 
menerapkan/menggunakan/manipulasi (p-2), memantapkan/ ketepatan (p-3), 
merangkai/artikulasi (p-4) dan naturalisasi (P-5). 

 
Berdasarkan paparan di atas maka evaluasi pembelajaran adalah proses kegiatan 
mengukur dan menentukan tingkat ketercapaian kemampuan peserta didik 
dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan definisi yang 
dikemukakan oleh perceivat dan Ellington: penilaian pembelajaran siswa adalah 
kegiatan yang dirancang untuk mengukur tingkat pencapaian siswa dalam belajar 
yang diperoleh melalui penerapan program pengajaran tertentu dalam tempo 
yang relatif pendek (singkat). Definisi ini sejalan dengan pasal 20 dan pasal 22 ayat 
1 pada Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 yang 
mengatur tentang penilaian pembelajaran oleh pendidik sesuai dengan 
kompetensi dasar yang harus dikuasai. 
Implikasi dari definisi ini adalah evaluasi/penilaian pembelajaran merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran, sehingga harus relevan 
dengan tujuan yang akan dicapai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Proses Penilaian Pembelajaran 
 

Pada perkembangan kurikulum yang berjalan sekarang (KTSP) maka rencana 
penilaian pembelajaran harus berdasarkan kemampuan minimal yang dapat 
dilakukan atau ditampilkan siswa. Dengan demikian, pendekatan penilaian yang 
tepat adalah penilaian Acuan Kriteria/Patokan (PAP). 
Konsekuensi PAP adalah siswa dinyatakan berhasil apabila telah mencapai batas 
kelulusan dari perilaku (indikator/kriteria unjuk kerja) yang telah ditetapkan. 
Jenis tagihan dapat ditinjau dari aspek tugas individu atau tugas kelompok, aspek 
proses atau produk aspek lingkup penilaian formatif, sub sumatif atau sumatif, 
aspek ulangan harian; serta ulangan umum bersama semester atau ujian akhir.  
Tagihan adalah apa yang harus dilakukan/dikerjakan siswa atau perilaku siswa 
yang akan diukur, dengan menggunakan berbagai alat penilaian. Dalam hal ini 
Suharsimi menyebut dengan istilah obyek evaluasi.  
Berbagai alat penilaian di bawah ini dapat digunakan dalam membantu realisasi 
pengukuran tagihan seperti yang dikemukakan Depdiknas dalam Sistem Penilaian 
Kelas. 
 
1) Penilaian Tertulis 

TPK/Sub 

Kompetensi/ 

Kompetensi 

Khusus/ 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator/ 

Kriteria Unjuk 

Kerja  

Pengukuran 

Tes/ Non Tes 

 

Batas lulus 

minimal  

60% - 100% 

Penilaian 



 

- Menggunakan tes tertulis dengan ragam soal kemampuan kognitif dan 
pengetahuan keterampilan berbentuk pilihan ganda, benar-salah, uraian 
atau lainnya. 

- Butir soal adalah  pertanyaan, pernyataan atau tugas-tugas yang harus 
dilakukan. 

 
2) Penilaian Penampilan/Kinerja 

- Menggunakan tes praktik dengan ragam soal kemampuan 
aplikasi/keterampilan berbentuk rating scale atau checklist. 

- Butir soal adalah kinerja/perbuatan yang didemonstrasikan oleh siswa. 

Misal: 

 Siswa diminta untuk berpidato dengan kemampuan ekpresifisik, suara 
dan verbal. 

 Siswa diminta untuk berpidato dengan sistematika membuka, 
menyajikan dan menutup. 

 
3) Penilaian Portofolio 

- Menggunakan nontes dengan ragam soal kemampuan hasil kerja dalam 
waktu tertentu melalui penilaian diri dan kuesioner.  

- Butir soaladalah dokumen/hasil kerja siswa/koleksi pekerjaan yang sesuai 
dengan tujuan pembelajaran. penilaiannya dapat dibedakan dari portofolio 
kerja, portofolio dokumentasi, dan portofolio pertunjukkan 

 
4) Penilaian Sikap 

- Menggunakan nontes dengan ragam soal kemampuan siswa dalam menilai 
terhadap objek, orang atau masalah tertentu. Kemampuan, ini, terdiri dari 
afeksi.(perasaan), kognisi (kepercayaan/keyakinan) dan konasi 
(kecenderungan berbuat). Alat penilaiannya adalah skala sikap dari Likert, 
observasi (daftar cek). 

- Butir soal adalah perilaku afeksi, kognisis, atau konasi (dapat berdiri sendiri 
atau gabungan). 

Misal: 
Kebijakan tentang pembuangan sampah dengan kompetensi siswa 
mampu menerima peraturan kesehatan lingkungan. 

 
Penilaian proses dan hasil belajar dimaksudkan untuk mengukur tingkat 
penguasaan siswa terhadap perilaku yang tercantum dalam indikator. Menurut 
Depdiknas untuk merencanakan penilaiannya harus diperhatikan prinsip-prinsip 
berikut ini.  
o Mengacu kepada kompetensi. 
o Menggunakan acuan kriteria (standar kelulusan belajar mengajar/SKBM). 
o Bersifat holistik mencakup aspek kognitif, afektif dan psimotorik. 
o Kegiatan penilaian merupakan proses yang berkelanjutan. 



 

o Membangun rasa keingintahuan siswa terhadap kemampuan dirinya. 
o Menggali informasi melalui berbagai tagihan (alat) ukur yang harus ditempuh 

oleh siswa 
o Melakukan analisis terhadap hasil belajar siswa untuk digunakan sebagai 

bahan umpan balik.  
 
Rowntree mengemukakan prinsip-prinsip penilaian hasil belajar harus memenuhi 
ketentuan: 
- Validitas (Kesahihan)  

Kesesuaian pengukuran (pertanyaan, tes, atau alat ukur lainnya) dengan 
tujuan penilaian dan perilaku yang akan dicapai. 

- Reliabilitas (Keterandalan) 
Suatu ukuran konsistensi dari alat ukur menunjukkan hasil yang sarna dari 
kondisi yang berbeda (setara untuk diperbandingkan). 

- Dapat Diterapkan (praktis) 
Penilaian memungkinkan untuk dilaksanakan, sehingga alat ukur/tagihan 
yang diminta kepada siswa realistis. 

- Manfaat dan Kewajaran 
Penilaian harus mencerminkan tingkat ketepatan perilaku (wajar) dan 
memberikan masukan tentang keadaan dirinya dan mendorong siswa untuk 
terus memacu dirinya berprestasi di kelas. 

 
Sedangkan langkah-langkah untuk merancang penilaian hasil belajar sebagai 
komponen perencanaan pembelajaran, yang diadopsi dari Dick dan Carey adalah 
sebagai berikut. 
 Menentukan maksud penilaian hasil belajar. 
 Membuat tabel spesifikasi untuk menjabarkan proporsi alat ukur. 

Misal: 
 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator 
Jenis Tagihan 

Jumlah 
Tes Portofolio 

 
 

    

 
 Menulis butir-butir alat ukur dilengkapi dengan petunjuk sesuai dengan jenis 

tagihan yang telah direncanakan 
 Menuliskan kunci jawaban atau rambu-rambu kunci jawaban untuk alat ukur 

nontes. 
 Merencanakan skor dan nilai masing-masing alat ukur yang digunakan sebagai 

informasi kemajuan hasil belajar siswa baik dalam bentuk kuantitatif maupun 
kualitatif. 

 
Langkah-langkah di atas dapat dilakukan guru pada perencanaan pembelajaran 
tingkat mikro (RPP/rencana pelaksanaan pembelajaran). Sedangkan untuk tingkat 
mata pelajaran/tema yaitu di dalam silabus cukup menuliskan jenis tagihannya 
dan alat penilaiannya. 

 
e) Prosedur Pengembangan Silabus 



 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada satu dan/atau kelompok mata 
pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, dasar, materi 
pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 
penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.  
 
Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke 
dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi 
dan penilaian. Dengan demikian, silabus pada dasarnya menjawab pertanyaan-
pertanyaan sebagai berikut: 
- Apakah kompetensi yang harus dicapai siswa yang dirumuskan dalam standar 

kompetensi, kompetensi dasar dan materi pokok 

- Bagaimana cara mencapainya yang dijabarkan dalam kegiatan pembelajaran 
beserta alokasi waktu dan alat/sumber belajar yang diperlukan; dan  

- Bagaimana mengetahui pencapaian kompetensi yang ditandai dengan 
penyusunan indikator sebagai acuan dalam menentukan jenis dan aspek yang 
dinilai. 

 
Penyusunan silabus harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut: 
 Ilmiah 

Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus 
benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan. 

 Relevan 
Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam 
silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, 
emosional, dan spiritual peserta didik 

 Sistematis 
Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam 
mencapai kompetensi. 

 Konsisten 
Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, 
indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem 
penilaian. 

 Memadai 
Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan 
sistem penilaian cukup menunjang pencapaian kompetensi dasar. 

 Aktual dan Kontekstual  
Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan 
sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni 
mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. 

 Fleksibel  
Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi variasi peserta didik, 
pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan 
masyarakat. 

 Menyeluruh 
Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, 
afektif, psikomotor). 

 



 

Silabus memuat sekurang-kurangnya komponen-komponen berikut ini: 
- Identifikasi 

Berisi identifikasi satuan pendidikan, kelas, semester dan mata pelajaran yang 
akan dikembangkan silabusnya 

- Standar Kompetensi 
Merupakan cuplikan dari standar isi tentang kompetensi siswa yang akan 
dicapai. 

- Kompetensi Dasar 
Merupakan cuplikan dari standar isi tentang kompetensi dasar siswa yang 
akan dicapai dari beberapa unit pembelajaran. 

- Materi Pokok 
Berisi materi pokok (konsep, fakta, prinsip, prosedur) yang akan dipelajari 
untuk mencapai kompetensi dasar. 

- Indikator 
Rumusan penanda ketercakapan tujuan pembelajaran berupa kompetensi 
yang lebih khusus. 

- Kegiatan Pembelajaran 
Merupakan aktivitas yang dilakukan siswa selama pembelajaran untuk 
mencapai indikator keberhasilan belajar. 

- Penilaian 
Jenis-jenis penilaian yang akan dilakukan untuk mengukur ketercapaian 
tujuan pembelajaran baik tes maupun non tes. 

- Alokasi Waktu 
Durasi pembelajaran selama pertemuan berlangsung untuk materi dan 
indikator yang telah ditentukan, termasuk alokasi waktu penilaian yang 
terintegrasi dengan pembelajaran. 

- Sumber/Bahan/Alat 
Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran dicantumkan disini 
disertai bahan dan yang digunakan, misal antara lain: buku teks, alat, nara 
sumber. 

 
Silabus merupakan bagian terintegrasi dari KTSP dan merupakan dokumen bagi 
guru dalam merencanakan berdasarkan Standar Isi yang tercantum dalam 
Pemendiknas Nomor 20 tahun 2006. Pengembangan silabus dapat mengikuti 
format sesuai dengan keperluan dengan tidak mengurangi komponen-komponen 
penting dari silabus yang telah dibahas dalam modul. Format silabus memiliki dua 
komponen identitas dan komponen pengembangan (pokok). Ada tiga bentuk 
format silabus yang dapat dipilih, yaitu: 
 
a. Contoh Format Matrik 1 

SILABUS  
Nama Sekolah   : …………………………………………. 
Mata Pelajaran   : …………………………………………. 
Kelas/Semester   : ………………………………………….      
Standar Kompetensi  : …………………………………………. 

 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok 

Indikator 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Bahan/Alat 

Komponen identitas 



 

…… …… …… …… …… …… …… 
 
 
 
 

 

b. Format Matrik 2 

SILABUS 
Nama Sekolah  :  …………………………………………. 
Mata Pelajaran  : ………………………………………….       
Kelas/Semester  : ………………………………………….   
 

   Standar 
Kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok 

Indikator 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Bahan/Al

at 

……  …… …… …… …… …… …… 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

c. Format Naratif 

SILABUS 
Nama Sekolah  : …………………………………………. 
Mata Pelajaran  : ………………………………………….       
Kelas/Semester  : ………………………………………….      

 
1. Standar Kompetensi  : …. 
2. Kompetensi Dasar   : …. 
3. Materi Pokok   : …. 
4. Indikator   : …. 
5. Kegiatan Pembelajaran :…. 
6. Penilaian   : …. 
7. Alokasi Waktu   :…. 
8. Sumber/Bahan/Alat  :…. 

 
Komponen pengembangan/pokok pengembangan silabus dengan pendekatan 
mata pelajaran disusun melalui tahapan berikut: 
 
- Mengisi Kolom Identitas 

Identifikasi adalah sesuatu yang akan diuraikan atau penanda silabus, seperti 
nama sekolah, maka pelajaran, kelas/semester. Penyusun silabus mengisi sesuai 
dengan identifikasi pada format yang diberikan, Contoh: 

Komponen pengembangan/pokok 

Komponen pengembangan/pokok 

Komponen pengembangan/pokok 

Komponen identitas 

Komponen identitas 



 

 
SILABUS 

    Nama Sekolah  : SMP 
   Mata Pelajaran  : IPS 
   Kelas/Semester  : V/1 
   Standar Kompetensi : ….. 

 
- Menulis dan mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Sebelum menuliskan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) 
terlebih dahulu mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum 
pada standar isi, dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
 Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat 

kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di S1 
 Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam 

mata pelajaran; 
 Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata 

pelajaran. 
 

-  Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai 
oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup : sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. 
Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, maka 
pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata 
kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator 
digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. 
 
Kriteria indikator: 

 Sesuai tingkat perkembangan berpikir siswa  

 Berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

 Memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari (life skills) 

 Harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa secara utuh 
(kognitif, afektif, dan psikomotor). 

 Memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan  

 Dapat diukur/dapat dikuantifikasi  

 Memperhatikan ketercapaian standar lulusan secara nasional 

 Menggunakan kata kerja operasional (terlampir) 

 Tidak mengandung pengertian ganda (ambigu). 
 

- Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar 
yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, 
peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar 
lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar 
dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran 

Kompetensi identitas  



 

yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik" Pengalaman belajar 
memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. 
 
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan 
pembelajaran adalah sebagai berikut: 
 Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para 

pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran 
secara profesional. 

 Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus diajukan 
oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. 

 Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki 
konsep materi pembelajaran.  

 Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 
dua unsur pendiri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar 
siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.  

 Kegiatan pembelajaran disusun berdasarkan atas satu tuntutan 
kompetensi dasar secara utuh.  

 
- Penilaian 

Penilaian merupakan serangkaian untuk memperoleh menganalisis, dan 
menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang 
dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi 
informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian 
pencapaian kompetensi  dasar peserta didik dilakukan berdasarkan 
prosentase pemenuhan indikator. Berdasarkan pada PP Nomor 19 tahun 2005 
bahwa penilaian hasil belajar  oleh pendidik terdiri atas ulangan harian, 
ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan harian, 
ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan 
kelas. Penilaian dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan non tes. 
Penilaian dengan tes bentuk tertulis, lisan dan perbuatan (praktik). Adapun 
penilaian dengan non tes dapat dilakukan dengan pengamatan, pengukuran 
sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk" Dalam 
rangka mendukung pelaksanaan penilaian yang bermakna dapat dilengkapi 
portofolio untuk masing-masing anak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
penilaian adalah sebagai berikut:  
 Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. 
 Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa 

dilakukan peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, dan 
bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.  

 Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. 
Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya 
dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dikuasai dan 
yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik, 

 Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut 
berupa perbaikan kegiatan pembelajaran berikutnya, program remedi 
bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria 
ketuntasan minimal, dan program pengayaan bagi peserta didik yang 
telah memenuhi kriteria ketuntasan. 



 

 Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang 
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran 
menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus 
diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik 
wawancara, maupun produk/hasil observasi lapangan yang berupa 
informasi yang dibutuhkan. 

 Penilaian dapat dilakukan secara: Tes tertulis, lisan, unjuk kerja, 
penugasan, produk, kinerja, dan pengamatan. 

 
Bentuk instrumen penilaian dipilih sesuai dengan teknik/jenis penilaiannya. 
Beberapa contoh bentuk instrumen penilaian yang dapat dipilih sebagai 
berikut: 

No Teknik/jenis Bentuk Instrumen 

1 Tes Tertulis   Tes isian  

 Tes uraian  

 Tes Pilihan Ganda  

 Menjodohkan  

 Jawaban singkat  

 Benar-Salah 

 Dan lain-lain 

2 Tes Lisan   Daftar pertanyaan  

3 Tes Perbuatan (Unjuk Kerja)  Tes identifikasi  

 Tes Simulasi  

 Uji petik kerja produk  

 Uji petik kerja prosedur  

4 Penugasan   Tugas rumah  

 Tugas proyek  

5 Observasi   Lembar observasi  

6 Wawancara   Pedoman wawancara  

7 Portofolio   Dokumen pekerjaan, karya, prestasi siswa 

 
- Alokasi Waktu 

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar  didasarkan pada 
jumlah efektif  dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan 
mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat 
kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar" Alokasi waktu yang 
dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk 
menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang 
beragam. Alokasi waktu termasuk alokasi penilaian yang terintegrasi dalam 
pembelajaran. 

 
- Menentukan Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk 
kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, 
narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya.  
Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan 
kompetensi dasar serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 
dan indikator pencapaian kompetensi. 
 



 

- Menentukan Karakter yang diharapkan 
Karakter yang diharapkan ditentukan oleh guru yang bersangkutan, 
disesuaikan dengan kondisi siswa yang hendak dinilai, misalnya : kemandirian, 
bertanggung-jawab, kedisiplinan, kejujuran, menghargai, ketelitian dan dapat 
menghargai orang lain. Di bawah ini diberikan contoh, bagaimana silabus dan 
cara penilaian dalam pembelajaran IPS Terpadu (terintergrasi) yang harus 
dipraktekan oleh setiap guru yang sedang PLPG. 



 

Contoh : 
CONTOH SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN IPS TERPADU 

 
Satuan Pendidikan :  SMP Negeri 1 Jakarta 
Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas :  VII 
Topik  :  Pariwisata di Bali/ perekonomian kota Bali/ Perkembangan Agama Hindu Budha di Bali 
Standar Kompetensi :  1. Memahami Lingkungan Kehidupan manusia 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
PENGALAMAN 

BELAJAR ALOKASI 
WAKTU 

PENILAIAN 

JENIS 
TAGIHAN 

TEHNIK INSTRUMEN CONTOH SOAL KARAKTER 

GEOGRAFI 
Mendeskripsikan  keragaman 
bentuk muka bumi, proses 
pembentukan, dan dampaknya 
terhadapa kehidupan 

Mengidentifikasi 
bentuk-bentuk muka 
bumi hasil tenaga 
endogen yang ada di 
Bali 

Mengamati dan 
mencari 
informasi 
tentang 
kegiatan 
ekonomi 
masyarakat di 
lingkungan 
sekitar siswa 

2 x 40 
menit 

Tes Tes Tulis Soal 

Jelaskan bentuk-
bentuk muka 
bumi hasil 
tenaga endogen 
yang ada di Bali 

Mandiri 
Bertanggung 
jawab 
Kerja sama 
Menghargai 
pendapat orang 
lain 
Teliti 

EKONOMI 
Mendeskripsikan pola kegiatan 
ekonomi penduduk, penggunaan 
lahan dan pola permukiman 
berdasarkan kondisi fisik 
permukaan bumi 

Mendeskripsikan hasil 
bentukan tenaga 
endogen terhadap 
kehidupan ekonomi di 
Bali 

Mengidentifikas
i hasil 
bentukan 
tenaga 
endogen 
terhadap 
kehidupan 
ekonomi di Bali 

 Tes Tes Tulis Soal 

Tuliskan dan 
jelaskan hasil 
bentukan tenaga 
endogen 
terhadap 
kehidupan 
ekonomi di Bali 

SOSIOLOGI 
Menguraikan proses interaksi 
sosial 

Mengidentifikasikan 
keterkaitan kondisi 
fisik hasil bentukan 
tenaga endogen 
dengan kehidupan 
sosial budaya 
penduduknya 

Menjelaskan 
keterkaitan 
kondisi fisik 
hasil bentukan 
tenaga 
endogen 
dengan 
kehidupan 
sosial budaya 
penduduknya 

 Tes Tulis Soal 

Bagaimanakah 
keterkaitan 
kondisi fisik hasil 
bentukan tenaga 
endogen dengan 
kehidupan sosial 
budaya 
penduduknya 

 Mengetahui  Jakarta, ………………………, 20….. 
 Kepala SMP Negeri 1 Jakarta Guru Yang Bersangkutan  
 
               ____________________           ______________________ 



 

f) Prosedur Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik 
dalam upaya mencapai KD. setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban 
menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung 
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 
serta psikologis peserta didik. 
RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan 
atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang 
disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. 
 
Komponen RPP terdiri dari: 
- Identitas mata pelajaran 

Identitas mata pelajaran, meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, 
program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah 
pertemuan. 

- Standar kompetensi 
Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik 
yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu 
mata pelajaran. 

- Kompetensi dasar 
Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta 
didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator 
kompetensi dalam suatu pelajaran. 

- Indikator pencapaian kompetensi 
Indikator pencapaian adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi 
untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi 
acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi 
dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati 
dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

- Tujuan pembelajaran 
Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang 
diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 

- Materi ajar 
Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan 
ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian 
kompetensi. 

- Alokasi waktu 
Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan 
beban belajar. 
 
 
 



 

- Metode pembelajaran 
Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan 
metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, 
serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai 
pada setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan 
untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 SD/MI/SMP. 
 

- Kegiatan pembelajaran  
1) Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 
pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 
memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses pembelajaran. 

2) Inti 
Kegiatan inti merupakan pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan 
pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 
psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan 
peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis melalui proses 
eksplorasi, elobarasi, dan konfirmasi. 

3) Penutup 
Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas 
pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau 
kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. 

- Penilaian hasil belajar  
Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan 
indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian. 

- Sumber belajar  
Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan 
kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator 
pencapaian kompetensi 

 
Dalam penyusunan RPP prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah: 
- Perbedaan individu peserta didik  
- RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan 

awal, tingkat intelektual, minat, motivasi  belajar, bakat, potensi, kemampu-
an sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar 
belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik. 

- Mendorong partisipasi aktif peserta didik 
- Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran memba-

ca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk 
tulisan 



 

- Mengembangkan budaya membaca dan menulis Proses pembelajaran 
dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman 
beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai tulisan. 

- Memberikan umpan balik dan tindak lanjut  
- RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, 

pengayaan, dan remedi. 
- Keterkaitan dan keterpaduan  
- RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, 

KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian 
kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman 
belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, 
keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman 
budaya. 

- Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi  
- RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi 
dan kondisi. 
 

2. Desain Materi Pembelajaran 
Objek formal dalam teknologi pembelajaran adalah masalah belajar. Salah satu 

alternatif pemecahannya dalam definisi teknologi pendidikan menurut AECT (1977) 

menggunakan sumber belajar sebagai komponen sistem pembelajaran yang lengkap. 

Artinya sumber belajar yang dipilih, dirancang dan atau dimanfaatkan tidak dapat 

terlepas dari silabus dan RPP yang  telah Anda rancang. Guru perlu mempersiapkan 

sumber pustaka untuk mengembangkan materi pembelajarannya baik melalui 

perpustakaan maupun internet. 

 

Perangkat bahan ajar modul dan LKS ini disusun, sejalan dengan kondisi satuan 

pendidikan dari berbagai aspek yang berbeda, sehingga modul dan LKS harus disusun 

oleh guru. 

 

Pengembangan bahan  ajar diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemahaman diri 

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas belajar siswa diarahkan kepada 

kemampuan belajar mandiri siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Di bawah ini 

akan dijelaskan pengembangan bahan ajar modul dan LKS. Untuk mempermudah 

Anda dalam mengikuti kegiatan belajar ini pelajari kembali komponen-komponen 

desain sistem pembelajaran. 

 

Sumber belajar bahan (perangkat lunak) modul dan LKS merupakan satu kesatuan 

dengan desain pembelajaran yang Anda kembangkan. Sebagai sistem pembelajaran, 

bahan ajar yang akan dikembangkan saling terkait dengan komponen lain dalam 

berproses mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ketiadaan komponen 



 

sumber belajar bahan akan mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

 

Pengembangan sumber belajar bahan yang dirancang oleh guru terkait dengan 

pengolahan isi pelajaran dan aktivitas belajar siswa. Pengolahan isi pelajaran atau 

pengetahuan yang akan dipelajari siswa dapat dirancang dalam bentuk bahan ajar 

modul dan lembar kerja siswa (LKS). 

 

Bahan ajar adalah isi pelajaran dari suatu bidang ilmu yang disajikan dan dikemas 

dalam bentuk cetak atau non cetak. Bahan ajar seperti modul dan LKS yang sengaja 

dirancang sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, dilakukan 

melalui tahap perancangan dan tahap pengembangan materi. Tahap produksi 

evaluasi dapat dilakukan oleh pihak lain (tenaga  khusus). Tahap perancangan, guru 

harus menyusun garis besar isi modul dari jabaran isi modul/LKS. Sedangkan tahap 

pengembangan, guru harus mengimplementasikan jabaran isi modul/LKS sesuai 

sistematika penulisan dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keakuratan disiplin 

ilmu pengetahuan, bahasa dan ilustrasi. 

a) Pengembangan Bahan Ajar Modul  
Modul dalam kawasan teknologi pembelajaran merupakan sumber belajar 

teknologi cetak.  Sumber belajar ini berfungsi sebagai upaya  interaksi peseta 

didik dengan modul sehingga dapat terjadi perubahan perilaku. Dengan demikian 

siswa berinteraksi secara tidak langsung dengan guru melalui bahan ajar yang 

dikembangkan sehingga dapat membuat siswa belajar.  

Pengembangan modul berbeda dengan LKS dari aspek komponen, fisik dan gaya 

bahasa. Bahasa yang digunakan lebih komunikatif, seolah-olah guru hadir di kelas 

dan siswa memperhatikannya. Modul merupakan kelengkapan dari buku teks, 

karena digunakan untuk keperluan belajar secara mandiri sesuai dengan 

kecepatan belajarnya. Sebelum modul dikembangkan, guru perlu merancang 

terlebih dahulu garis besar isi modul. Garis besar isi modul dan jabaran isi modul 

merupakan acuan guru dalam mengembangkan isi modul. 

- Garis Besar Isi Modul dan Jabaran Isi Modul (GBIM dan JIM) 
Langkah pertama dari pengembangan modul, pola pikir Anda tidak boleh 

terlepas dari bagaimana Anda melakukan pengembangan tujuan 

pembelajaran, mengembangkan materi pembelajaran dan menentukan 

pengalaman belajar. Hal-hal yang sudah Anda lakukan pada kegiatan belajar 1 

akan mempermudah penyusunan GBIM dan JIM. 

 

Garis Besar Isi Modul merupakan acuan isi materi yang akan dijabarkan dan 

disusun dalam bentuk matriks. Komponen-komponennya terdiri dari identitas 

mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi, 



 

metode, media, waktu, tes dan pustaka. Komponen-komponen ini 

dikembangkan tidak berbeda dengan silabus. Yang berbeda hanya pada bagian 

tes karena fungsi tes untuk menilai sejauh mana penguasaan siswa terhadap isi 

modul. Keterkaitan antara komponen harus diperhatikan.  

 

Langkah-langkah penyusunannya GBIM adalah sebagai berikut: 

 Menuliskan identitas mata pelajaran sama seperti dalam silabus  

 Mengidentifikasi standar kompetensi, dan kompetensi dasar dari standar isi 

 Menuliskan indikator berdasarkan analisis pembelajaran yang telah Anda 
lakukan, mulai dari indikator yang paling. 

 Menuliskan materi pokok dan sub materi pokok. 

 Menentukan metode dan media yang diperlukan untuk pengembangan isi 
pelajaran. 

 Menentukan alokasi waktu yang harus digunakan siswa dalam 
mempelajarinya. Selain itu harus diperhatikan tingkat kesulitan materi dan 
pengalaman belajar yang harus  dilakukan siswa.  

 Menentukan evaluasi yang akan dikembangkan (latihan dan tes formatif) 

 Menuliskan sumber pustaka untuk mengembangkan materi. 
Tujuh langkah GBIM tersebut dituliskan dalam bentuk matriks. 
Contoh: 

GARIS BESAR ISI MODUL (GBIM) 
 

Mata Pelajaran   : 
Kelas / Semester   : 
Standar Kompetensi  :      

 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator 

Materi 
Pokok 

dan Sub 
Materi 
Pokok 

Metode Media Waktu 
Tes 

Evaluasi 
Sumber 
Pustaka 

1.  1.1 
1.2 

1 
1.1 
1.2 

  2 jam 
pelaja 
ran  

1. Latihan 

2. Tes 
f
o
r
m
a
t
i
f 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

    
Berdasarkan GBIM, selanjutnya guru perlu membuat jabaran isi modul (JIM) 
dalam bentuk matriks. Pada JIM harus dituliskan uraian materi esensial dari 



 

tiap sub materi pokok dan butir-butir evaluasinya baik untuk latihan atau tes 
formatif. Selain itu nomor kegiatan belajar dan judul modul juga dilengkapi.  

Contoh: 
 
JABARAN ISI MODUL 
 Mata Pelajaran  :   
Kelas / Semester  :  .......................................................................................  
Standar Kompetensi  :  .......................................................................................  
   .......................................................................................    
   .......................................................................................    
   .......................................................................................   
 

Nomor 
Kegiatan 
Belajar 

Judul Modul 
Kompetensi 

Dasar 

Materi 
Pokok dan 
Sub Materi 

Pokok 

Uraian  
(Materi Esensial) 

Evaluasi 
(Butir-
butir) 

1 Bekerjasama 
dengan 
pelanggan  

Mampu 
bekerja  
sama 
dengan 
pelanggan  

1. 
1.1 
1.2 

1.1 
 
 
1.2 

Latihan : 
 
 
Tes 
formatif 1: 
 
 
 

 
b) Pengembangan Isi Modul  

Tahap pengembangan isi modul yang harus diperhatikan oleh guru adalah 
sistematika modul dan prinsip mengembangkan bagian-bagian modul (Sitepu, 
2006, h. 110-116). 
Modul belajar mandiri terdiri atas tiga bagian utama. Bagian awal modul berisi 
pendahuluan, bagian inti berisi bahan pelajaran, dan bagian akhir modul berisi tes 
sumatif. 
- Bagian Awal memberikan informasi umum tentang bahan pelajaran, 

kegunaan, tujuan pembelajaran umum, susunan dan keterkaitan antar judul 
modul bahan pendukung lainnya, dan petunjuk untuk mempelajari bahan 
pelajaran. 

- Bagian Inti terdiri atas unit-unit pelajaran. Masing-masing unit  terdiri atas 
pendahuluan, kegiatan belajar, dan daftar pustaka. 

 Pendahuluan berisi cakupan materi (deskripsi singkat), tujuan 
pembelajaran khusus, perilaku/kemampuan awal, manfaat, dan urutan 
pokok bahasan secara logis, dan petunjuk belajar/cara mempelajari 
modul. 

 Kegiatan belajar mencakup uraian bahan pelajaran, contoh-contoh, 
latihan, rangkuman, tes formarif dan kunci jawaban. 



 

 Daftar pustaka berisi daftar sumber dan bacaan yang dapat 
dipergunakan pemelajar untuk memperkaya isi pokok bahasan. 

- Bagian Akhir berisi penutup modul, tes sumatif, glosarium, dan lampiran-
lampiran yang terkait dengan isi modul. 

 
Bahan belajar mandiri dikembangkan dengan prinsip bahwa i bahan pelajaran itu: 
1. memberikan tuntunan, 
2. membangkitkan motivasi belajar, 
3. menimbulkan rasa ingin tahu, 
4. memacu, 
5. mengingatkan, 
6. menanyakan, 
7. memberikan umpan balik, 
8. mengevaluasi hasil dan kemajuan belajar, 
9. memberikan bantuan remedial, dan 
10. memberikan pengayaan. 
- Bagian Awal 

Penyusunan dan pengembangan bagian awal dilakukan dengan langkah-

langkah berikut. 

a. Memberikan penjelasan umum tentang isi bahan pelajaran secara 
keseluruhan sehingga memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan 
dipelajari serta kedalaman dan keluasan bahasannya. 

b. Apabila diperlukan, disebutkan perilaku/pengetahuan awal yang perlu 
dimiliki pemelajar sebelum mempelajari bahan pelajaran itu. 

c. Menyebutkan manfaat bahan pelajaran itu bagi pemelajar. Manfaat yang 
dimaksud termasuk untuk belajar lebih lanjut dan/atau dalam melakukan 
tugas profesional atau dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Menguraikan tujuan umum bahan pelajaran secara  jelas yang 
menggambarkan kompetensi yang akan diperoleh. 

e. Menggambarkan peta konsep bahan pelajaran secara lengkap sehingga 
terlihat hubungan antar konsep. 

f. Memberikan petunjuk dan langkah-langkah yang operasional bagaimana 
cara menggunakan dan mempelajari bahan pelajaran itu sehingga 
membantu dan memudahkan pemelajar mempelajari dan menguasai 
bahan pelajaran itu. Dalam petunjuk ini hendaknya pula diberitahu 
bagaimana cara mengerjakan tugas, latihan, dan tes serta cara 
menggunakan kunci jawaban yang disediakan. 

Oleh karena bagian awal ini merupakan pembukaan kegiatan belajar, maka 
dalam menyusun dan mengembangkan isi bahan awal ini hendaknya 
memperhatikan hal-hal berikut. 

a. Disusun secara sistematis dan mudah dipahami. 
b. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pemelajar. 
c. Enak dibaca dan menimbulkan rasa ingin tahu dan ingin membacanya lebih 

lanjut. 



 

- Bagian Inti  
Bagian inti disusun dalam bentuk unit-unit pelajaran yang masing-masing 

berdiri sendiri. Masing-masing unit diberi judul dan terdiri atas pendahuluan, 

kegiatan belajar dan daftar pustaka. 

a. Pendahuluan 
Pendahuluan disusun dengan cara berikut. 

1) Menyebutkan cakupan bahan pelajaran dalam unit yang 
bersangkutan. Cakupan itu meliputi materi pokok, teori, dan konsep 
yang akan dipelajari. 

2) Menjelaskan hubungan antara bahan pelajaran yang bersangkutan 
dengan bahan pelajaran pada unit sebelumnya 

3) Menyebutkan manfaat mempelajari dan menguasai bahan pelajaran 
dalam unit  yang bersangkutan. 

4) Menyebutkan secara operasional dan terukur kompetensi yang akan 
diperoleh dengan mempelajari bahan pelajaran dalam unit yang 
bersangkutan. Kompetensi yang dimaksud dinyatakan dalam rumusan 
Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK/TIK) yang memuat unsur sasaran 
(audience), perilaku (behavior), kondisi (condition), dan tingkatan 
(degree) 

5) Bila perlu, menyebutkan kemampuan/perilaku awal yang perlu dimiliki 
pembelajar sebelum mempelajari unit tertentu. 

6) Menjelaskan cara mempelajari bahan pelajaran termasuk cara 
menggunakan media yang melengkapi (kalau ada) dan sumber-
sumber belajar lain yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan 
penguasaan pemelajar atas bahan pelajaran. 

b. Kegiatan belajar. 
Kegiatan belajar memuat uraian yang merupakan bahan pelajaran untuk 

unit yang bersangkutan. Kegiatan belajar ini disajikan dalam bentuk uraian, 

contoh, latihan, rangkuman, tes formatif, dan kunci jawaban. 

 

Uraian bahan pelajaran dilakukan dengan cara berikut. 

1) Menguraikan konsep-konsep dan teori-teori yang sesuai untuk 
mencapai tujuan pembelajaran khusus (TPK).  

2) Menyusun urutan konsep-konsep dan teori-teori secara sistematis, 
mudah dipahami, serta sesuai dengan teori belajar dan 
membelajarkan. 

3) Memperjelas konsep-konsep dengan teori-teori, contoh-contoh 
dan/atau ilustrasi seperti gambar, grafik, atau tabel. 

 

 Dalam menyusun dan mengembangkan bahan kegiatan belajar hendaknya 
memperhatikan hal-hal berikut. 

i. Strategi, metode, dan teknik pembelajaran memperhatikan karakteristik 
pemelajar serta karakteristik bahan pelajaran. 



 

ii. Teknik penyajian informasi dalam bentuk naratif, deskriptif, eksposisi, 
dedukatif, induktif, ekplanasi, atau argumentasi bergantung pada tujuan  
pembelajaran dan karakteristik isi bahan pelajaran. 

iii. Organisasi bahan pelajaran dibuat dengan ukuran dan susunan yang 
sistematis dan logis sehingga memudahkan pemelajar melihat kaitan antar 
bab dengan  sub-bab, dan paragraf secara jelas. 

iv. Uraian menumbuhkan atau meningkatkan motivasi pemelajar untuk 
berpikir dan berbuat. 

v. Susunan dan penempatan naskah dan ilustrasi dibuat sedemikian rupa 
sehingga informasi mudah dipahami dan menarik dipelajari. Ilustrasi 
ditempatkan sedekat mungkin dengan konsep yang dijelaskan.  

vi. Isi uraian, contoh, dan ilustrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang 
dianut pemelajar atau lingkungan tempat belajar serta dengan ketentuan 
dan peraturan yang berlaku. 

vii. Untuk memantapkan pemahaman dan penguasaan pemelajar atas konsep 
yang sedang dipelajari, perlu diberikan latihan yang sesuai dalam bentuk 
soal, tugas, eksperimen, dan lain-lain. Latihan yang diberikan relevan 
dengan bahan pelajaran yang sedang dipelajari serta sesuai dengan 
kemampuan pemelajar dan menantang pemelajar berpikir dan berbuat 
kritis. Latihan dapat diberikan di tengah atau pada akhir uraian suatu 
pokok bahasan. 

viii. Untuk memudahkan siswa mengingat, setiap unit bahan pelajaran diakhiri 
dengan rangkuman yang berisikan inti bahan pelajaran itu serta terkait 
dengan TPK yang disebutkan pada awal unit. Rangkuman berfungsi untuk 
menyimpulkan dan memantapkan pengalaman dan perolehan hasil 
belajar. Rangkuman disusun secara ringkas, berurutan, mudah dipahami, 
dan bersifat menyimpulkan. Rangkuman diletakkan sebelum tes formatif. 

ix. Menggunakan bahasa yang komunikatif dan menarik. 
 

c. Tes formatif 
Tes formatif diberikan pada akhir setiap unit atau pokok bahasan dengan 

tujuan untuk mengukur Penguasaan pemelajar atas bahan pelajaran pada 

unit atau pokok bahasan tertentu dengan mengacu pada TPK yang telah 

ditetapkan. Hasil tes formatif i dijadikan sebagai dasar untuk langkah 

belajar lebih lanjut, apakah dapat diteruskan ke unit atau pokok bahasan 

berikutnya atau memerlukan remedial.  

 

Tes formatif biasanya menggunakan tes objektif yang jawabannya adalah 

tunggal dan tidak mungkin bervariasi. Penggunaan jenis tes ini akan 

memudahkan pemelajar untuk memeriksa kebenaran jawabannya dengan 

menggunakan kunci jawaban yang tersedia. Dalam menyusun butir soal 

tes objektif, secara umum perlu diperhatikan berikut. 

i. Butir tes mengukur TPK yang sudah ditetapkan. 



 

i. Butir tes hendaknya disusun secara jelas, tepat, dan menggunakan 
kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar. 

ii. Butir soal dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang sesuai 
dengan kemampuan pemahaman Pemelajar. Hendaknya dihindari 
penggunaan struktur bahasa yang terlalu mudah atau terlalu sulit. 

iii. Semua informasi yang diperlukan untuk memilih jawaban yang benar 
seharusnya tersedia dalam butir soal dan menghilangkan kata-kata 
dan frase yang tidak berfungsi. 

iv. Budi soal yang diangkat langsung dari bahan pelajaran hanya akan 
mengukur kemampuan menghafal dan bukan pemahaman. 

v. Butir soal yang membantu atau mempersulit menjawab soal 
berikutnya hendaknya dihindari. Yang dimaksud dengan membantu 
ialah butir soal yang memberikan arah untuk jawaban butir soal yang 
berikutnya. yang dimaksud dengan mempersulit ialah butir soal yang 
tidak dapat dijawab tanpa dapat menjawab soal yang sebelumnya 
dengan benar. 

 

Tes objektif dapat disusun dalam 4 bentuk tes, yaitu (1) jawaban singkat, 
(2) padanan/penjodohan, (3) pilihan benar-salah, dan (4) pilihan ganda. 

- Jawaban Singkat 
Tes dalam bentuk ini meminta pemelajar mengisi ruang yang 

dikosongkan dalam suatu Pernyataan, dengan kata atau frase yang 

benar atau memberikan jawaban yang singkat terhadap suatu 

pertanyaan. 

 

Dalam menysusun butir soal ini perlu diperhatikan: 

a. Butir soal hendaknya untuk melengkapi pernyataan. 

b. Hindari membuat lebih dari dua tempat kosong untuk dilengkapi 
dalam satu pernyataan sehingga maknanya secara keseluruhan 
tidak jelas. 

c. Jika menggunakan pernyataan yang tidak lengkap, hendaknya 
tempat yang dikosongkan berada pada akhir pernyataan. 

- Padanan/Penjodohan 

Padanan/penjodohan adalah bentuk tes yang meminta pemelajar 
memilih padanan/atau jodoh yang sesuai dengan soal/stimulus yang 
diberikan. Bentuk tes seperti ini dapat mencakup bahan pelajaran lebih 
efisien dibandingkan dengan pilihan ganda. 

Dalam menyusul butir soal dalam bentuk tes ini perlu diperhatikan ha-
hal berikut. 



 

i. Soal/stimulus dan padanannya/jodohnya disusun dalam kolom 
terpisah. Soal/stimulus disusun dalam kolom sebelah kiri dan 
padanannya/jodohnya pada kolom sebelah kanan. 

ii. Butir soal/stimulus diberi nomor secara berurut dengan 
menggunakan angka, sedangkan butir padanan/jodoh diberi nomor 
secara berurut dengan menggunakan  huruf. 

 

- Benar-salah 

Benar-salah adalah bentuk tes yang meminta pemelajar menentukan 
benar atau salah atas suatu pernyataan yang diberikan. Di samping 
banyak dikritik karena dianggap hanya mengukur kemampuan hafalan 
dan jawabannya dapat diberikan dengan cara menebak, bentuk soal ini 
dipertahankan oleh banyak ahli. Bentuk tes ini tetap dianggap efektif 
dan efisien untuk mengukur berbagai jenis kemampuan apabila 
disusun secara cermat dan tepat. 

Dalam menyusun butir soal benar-salah perlu diperhatikan hal-hal 
berikut. 

1) Setiap pernyataan mengandung konsep atau masalah-masalah 
yang penting. 

2) Pernyataan disusun relatif singkat. 
3) Pernyataan dalam bentuk kalimat negatif khususnya negatif 

ganda perlu dihindarkan.  
4) Pernyataan yang membingungkan dan mengecohkan dihindarkan. 
5) Kata-kata penjurus yang mengarahkan jawaban pada salah satu 

pilihan tidak digunakan. 
6) untuk pernyataan yang bersifat pendapat seseorang, hendaknya 

dikutip sesuai dengan aslinya atau yang resmi. 
7) Panjang pernyataan dibuat relatif sama antara pernyataan yang 

menghendaki jawaban benar dan salah. 
8) Jumlah pernyataan dibuat sama antara pernyataan yang 

menghendaki jawaban benar dan salah. 
 

 Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun butir soal pilihan 
ganda antara lain ialah sebagai berikut.  

  (a) Butir soal dapat dibuat dalam bentuk penanyaan atau kalimat 
penggalan (pernyataan yang tidak lengkap). 

  (b) Bila yang dipergunakan adalah kalimat penggalan, maka pilihan ganda 
diletakkan pada akhir penggalan. 

  (c) Soal dibuat secara singkat dan jelas dengan memperhatikan tingkat 
kemampuan membaca pemelajar. 

  (d) Dihindari membuat soal dengan mengutip langsung dari teks bahan 
pelajaran. 



 

  (e) Soal dirumuskan dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang 
benar. 

  (f) Jumlah pilihan untuk setiap butir soal adalah empat atau lima, tetapi 
untuk pemelajar pemula sebaiknya hanya tiga pilihan.  

  (g) Jumlah kata atau panjang pilihan dibuat sama atau hampir sama.  
  (h) Semua pilihan terkait dengan isi kalimat penggalan yang 

mendahuluinya  
  (i) Sedapat mungkin dihindari kalimat dalam bentuk negatif. 
 Tes formatif dilengkapi dengan kunci jawaban yang dapat ditempatkan 

pada halaman khusus/tersendiri. Pada awal unit hendaknya sudah 
diberitahukan kepada pemelajar cara mengerjakan tes formatif, cara 
menggunakan kunci jawabannya, serta cara menghitung skor hasilnya. 

- Daftar Pustaka 

Pada akhir unit diberikan daftar pustaka sebagai bacaan lebih lanjut 
untuk memperkaya pengalaman belajar pemelajar. Dalam membuat 
daftar pustaka tersebut hendaknya diperhatikan kemungkinan 
pemelajar dapat memperoleh bahan bacaan tersebut. Hendaknya 
diperioritaskan bahan bacaan yang mungkin dapat diperoleh pemelajar 
di perpustakaan, toko buku, atau tempat lain. 

- Bagian Akhir 
Bagian akhir modul terdiri atas  

   a.  Penutup 
   b. Tes sumatif 
   c.  Kunci jawaban tes formatif dan tes sumatif 

d.  Lampiran-lampiran yang terkait dengan isi modul  
 

Contoh Bahan Ajar Modul Sederhana dalam IPS Terintegrasi (Terpadu) 
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Kompetensi  Dasar  : 3.2.  Mengidentifikasi berbagai usaha pencegahan 
penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat. 

   1.2.   Mendeskripsikan kondisi geografis dan penduduk 

   6.1.  Mendeskripsikan permasalahan angkatan kerja dan tenaga 
kerja sebagai sumber daya dalam kegiatan ekonomi serta 
peran pemerintah dalam upaya penanggulangan. 

Indikator  :  

Setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 

 Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan gaya hidup di 
Jakarta. 

 Mengidentifikasi upaya-upaya pencegahan penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 

 Mengidentifikasi sikap terhadap penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 

 Mengidentifikasi kondisi geografis terhadap pengangguran di Jakarta. 

 Mengidentifikasi dampak pengangguran di Jakarta terhadap gaya hidup di Jakarta. 

Materi Pembelajaran  : 

 Mengkaji faktor-faktor penyebab /akibat terjadinya penyimpangan gaya hidup di 
Jakarta. 

 Diskusi tentang upaya-upaya pencegahan penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 

 Diskusi tentang sikap terhadap penyimpangan gaya hidup di Jakarta 

 Diskusi tentang kaitan kondisi kepadatan pendudukterhadap pengangguran di 
Jakarta. 

 Mendiskusikan dampak pengangguran di Jakarta terhadap penyimpangan sosial. 
 

  



 

Pendahuluan 

UMUM 

Seiring dengan masuknya era globalisasi saat ini, turut mengiringi budaya-budaya asing yang 

masuk ke Indonesia. Di zaman yang serba canggih ini, perkembangan kemutahiran 

tekhnologi tidak dibarengi dengan budaya-budaya asing positif yang masuk. Budaya asing 

masuk ke negeri kita secara bebas tanpa ada filterisasi. Pada umumnya masyarakat Indonesia 

terbuka dengan inovasi-inovasi yang hadir dalam kehidupannya, tetapi mereka belum bisa 

memilah mana yang sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dan mana yang tidak 

sesuai dengan aturan serta norma yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sehingga 

muncullah gaya hidup yang banyak menyimpang yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. 

Khususnya di ibukota negara kita, yaitu di Jakarta. Penyimpangan gaya hidup merupakan 

penyimpangan sosial yang ada di kota Jakarta. 
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A. Faktor Penyebab Penyimpangan Gaya Hidup Jakarta 

Penyimpangan gaya hidup masyarakat di Jakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor-Faktor yang mempengaruhinya secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Faktor internal (dari dalam), yaitu : 

 Tingkat intelegensi yang tidak normal dapat menghambat ketika seseorang harus 
berinteraksi atau bergaul dalam masyarakat. 

 Usia, semakin tua orang semakin pelupa dan mudah tersinggung. 

 Jenis kelamin, misalnya dalam satu keluarga ada tiga anak lelaki dan satu anak 
perempuan. Si anak perempuan dapat terpengaruh berperilaku seperti anak laki-
laki (tomboy). 

 Kedudukan seseorang dalam keluarga juga mempengaruhi seseorang, misalnya 
anak sulung cenderung berkuasa atas adik-adiknya dan anak bungsu akan bersifat 
manja dan selalu ingin diperhatikan. 

 

2. Faktor eksternal (dari luar), yaitu : 

 Kehidupan keluarga, seseorang yang hidup dalam keluarga yang tidak harmonis, 
cenderung mempunyai perilaku yang kurang baik dan menyimpang dari norma 
dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. 

 Lingkungan pendidikan, seseorang yang kurang memahami aspek-aspek 
pendidikan baik di sekolah atau di rumah, juga memiliki kecendrungan untuk 
berperilaku menyimpang. 

 Lingkup pergaulan seseorang juga akan membentuk perilakunya. Jika 
pergaulannya bersifat positif maka perilakunya juga akan positif, sebaliknya jika 
pergaulannya bersifat negatif maka perilakunya pun akan terpengaruh sikap 
negatif. 

 Media massa, baik cetak maupun elektronik juga mempunyai peran yang besar 
dalam membentuk sikap perilaku seseorang. Kalau berita-berita atau tayangan 



 

yang diikuti bersifat positif maka kemajuan dari tehnologi akan terasa besar 
manfaatnya. Tetapi jika berita atau tayangan yang bertentangan dengan norma 
dan nilai yang berlaku, seperti film-film kekerasan atau porno, hal inilah yang akan 
membentuk perilaku seseorang menjadi menyimpang. 

 Dorongan kebutuhan ekonomi, seseorang terdesak kebutuhan ekonominya jika 
tidak memiliki iman yang kuat atau tidap dapat mengendalikan diri atau orang 
yang tidak mau bekerja keras dapat terdorong untuk melakukan perilaku 
menyimpang dengan alasan kebutuhan makan atau untuk mempertahankan 
hidup. 

 Pelampiasan rasa kecewa, seseorang yang mengalami rasa kecewa atau 
kepahitan hidup dapat melakukan perilaku menyimpang sebagai pelarian atau 
pelampiasan terhadap rasa kecewa atau kesulitannya itu. 

 Keinginan untuk dipuji, perilaku menyimpang kadang-kadang dilakukan hanya 
sekedar untuk dipuji atau untuk bergaya saja. Misalnya ingin dianggap hebat atau 
jago, seperti merokok, berkelahi dan mabuk-mabukkan. 

 Sikap mental yang tidak sehat, biasanya orang yang mempunyai sikap mental 
yang tidak sehat atau tidak normal/kelainan, bila melakukan perilaku menyimpang 
tidak akan merasa bersalah atau menyesal bahkan sebaliknya akan merasa 
senang.  
 

B. Upaya  Pencegahan Penyimpangan Gaya Hidup di Jakarta. 

Banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi setiap harinya menunjukkan adanya 

peningkatan penyimpangan sosial dalam masyarakat Jakarta. Hal ini akan sangat 

mengganggu masyarakat, oleh karena itu berbagai upaya pencegahan penyimpangan 

dilakukan baik dari pemerintah maupun swasta. Sosialisasi nilai dan norma dilakukan, 

seminar pembentukan kepribadian yang berkualitas sering kali digelar, diskusi-diskusi 

narkoba diselenggarakan di berbagai sekolah. Namun, usaha-usaha ini tidak akan 

berhasil tanpa adanya kesadaran diri dan kerjasama dari berbagai kalangan. 

Upaya-upaya pencegahan penyimpangan sebagai kontrol sosial masyarakat dilakukan 

dengan : 

 Penanaman nilai akidah dan norma yang kuat 

 Pelaksanaan peraturan yang tegas dan konsisten 

 Perhatian dan kasih sayang 

 Kegiatan positif 

 kepercayaan 

 Penyuluhan-penyuluhan 
  

C. Sikap dalam Menghadapi Penyimpangan Gaya Hidup 

Penyimpangan sosial yang terjadi memicu reaksi sosial masyarakat. Reaksi ini 
bersifat negatif bagi pelaku maupun masyarakat. Oleh karena itu sikap tepat dalam 
menghadapi masalah tersebut adalah : 



 

 Mencari kegiatan yang positif, baik itu kegiatan seni, olah raga, sosial atau 
keagamaan. 

 Mempelajari dan meningkatkan pengetahuan agama sesuai keyakinan yang 
dianutnya. 

 Orang tua harus selalu memberikan perhatian terhadap anak-anaknya 

 Pemerintah hendaknya memberikan sangsi tegas terhadap pelaku penyimpangan 
sosial 

 Memusnahkan setiap aksi kejahatan penyelundupan narkotika. 

 Tidak mengucilkan mantan pelaku penyimpangan sosial. 

 Mengadakan kampanye atau penyuluhan tentang pentingnya menghindari perilaku 
menyimpang 
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D. Kondisi kepadatan penduduk terhadap pengangguran di kota Jakarta 

Keadaan  Umum  

1. Luas dan Letak Geografis  

Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai luas wilayah ± 650 km2 atau ± 65.000 m2 
termasuk wilayah daratan Kepulauan Seribu yang tersebar di teluk Jakarta.  

Secara geografis wilayah DKI Jakarta terletak antara 106 22’ 42" BT sampai 106 58’ 
18" BT dan -5 19’ 12" LS sampai -6 23’ 54" LS.  

Batas-batas wilayah DKI Jakarta adalah :  

o Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa  
o Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi  
o Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor  
o Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang  

2.  Keadaan Topografi  

Dilihat keadaan topografinya wilayah DKI Jakarta dikatagorikan sebagai daerah 
datar dan landai. Ketinggian tanah dari pantai sampai ke banjir kanal berkisar antara 
0 m sampai 10 m di atas permukaan laut diukur dari titik nol Tanjung Priok. 
Sedangkan dari banjir kanal sampai batas paling Selatan dari wilayah DKI antara 5 m 
samapi 50 m di atas permukaan laut. Daerah pantai merupakan daerah rawa atau 
daerah yang selalu tergenang air pada musim hujan. Di daerah bagian Selatan banjir 
kanal terdapat perbukitan rendah dengan ketinggian antara 50 m sampai 75 m.  

Sungai-sungai yang ada di wilayah DKI Jakarta antara lain : S. Grogol, S. Krukut, S. 
Angke, S Pesanggrahan dan S. Sunter.  



 

3.  Formasi Geologis dan Tanah  

Seluruh dataran wilayah DKI Jakarta terdiri dari endapan aluvial pada jaman 
Pleistocent setebal ± 50 m. Bagian Selatan terdiri dari lapisan aluvial yang 
memanjang dari Timur ke Barat pada Jarak 10 km sebelah Selatan pantai. Di 
bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua. Kekuatan tanah di wilayah DKI 
Jakarta mengikuti pola yang sama dengan pencapaian lapiasan keras di wilayah 
bagian utara pada kedalaman 10 m - 25 m. Makin ke Selatan permukaan keras 
semakin dangkal yaitu antara 8 - 15 meter.  

4. Iklim  

Wilayah DKI Jakarta termasuk tipe iklim c dan D menurut klasifikasi iklim Schmit 
Ferguson dengan curah hujan rata-rata sepanjang tahun 2000 mm. Wilayah Dki 
Jakarta termasuk daerah tropis beriklim panas dengan suhu rata-rata per tahun 27 C 
dengan kelembaban antara 80 % sampai 90 % . Temperatur tahunan maksimum 32 C 
dan minimum 22 C. Kecepatan angin rata-rata 11,2 km/jam.  

5. Penduduk 

Jumlah penduduk di kota Jakarta berjumlah 9.607.787 jiwa (2010). Wilayah 

metropolitan Jakarta (Jabotabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, 

merupakan metropolitan terbesar di Indonesia atau urutan keenam dunia. 

Keadaan Khusus 

Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi dalam pembangunan sumber 
daya manusia yang tengah dilakukan saat ini. Krisis ekonomi yang kini dihadapi ternyata 
telah memporakporandakan tatanan kehidupan bangsa. Indikasi kerusakan itu terlihat 
pada jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang membengkak dalam waktu 
yang relatif singkat. Data Bappenas menunjukkan sampai Agustus 2010, Badan Pusat 
Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,14% 
atau 8,32 juta orang dari jumlah angkatan kerja yang berjumlah 116,53 juta orang. 

Fenomena pengangguran sering menyebabkan timbulnya masalah sosial lainnya, 
khususnya di kota Jakarta. Di samping tentu saja akan menciptakan angka produktivitas 
sosial yang rendah, dimana pada gilirannya akan menurunkan tingkat pendapatan 
masyarakat dan juga dapat berpengaruh pula terhadap perilaku menyimpang 
masyarakat yang terjadi di kota Jakarta.  

E. Dampak Pengangguran di Jakarta terhadap Penyimpangan Gaya Hidup 

Kepadatan penduduk di Jakarta memunculkan permasalahan pengangguran yang 

berdampak pada masalah tingginya angka penyimpangan sosial yang banyak terjadi di 

kota Jakarta. Penyimpangan ini akhirnya melahirkan sebuah gaya hidup yang menjadi 

trend dari sejumlah masalah di kota Jakarta. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jabotabek


 

Penyimpangan gaya hidup dapat dihubungkan dengan : 

 penyebab individual, atau patologis, yang melihat gaya hidup sebagai akibat dari 
perilaku, pilihan, atau kemampuan dari dalam dirinya sendiri; 

 penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga; 
 penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan gaya hidup dengan 

kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar; 
 penyebab agensi, yang melihat gaya hidup sebagai akibat dari aksi orang lain, 

termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi; 
 penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa gaya hidup merupakan hasil 

dari struktur sosial. 

Bagian Evaluasi (Penilaian) 

Topik  : Penyimpangan gaya hidup di Jakarta 

Standar Kompetensi  : 3.  Memahami masalah penyimpangan sosial 

Kompetensi Dasar  : 3.2.  Mengidentifikasi berbagai usaha pencegahan 

       penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat (8/1) 

1.2. Mendeskripsikan kondisi geografis dan penduduk Jakarta (8/1) 
6.1. Mendeskripsikan permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja 

sebagai sumber daya dalam kegiatan ekonomi serta peran 

pemerintah dalam upaya penanggulangan (8/2) 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Instrumen 

Soal 

Skor 

Nilai 

1. Mengidentifikasi faktor-
faktor penyebab terjadinya 
penyimpangan sosial, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mengidentifikasi  upaya-
upaya pencegahan 
penyimpangan sosial 
dalam keluarga dan 

Diskusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lembar 
hasil 

diskusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soal kasus diskusi : 
Anang adalah anak seorang 
pejabat di kota Jakarta, 
segala keinginan dan per-
mintaannya selalu dipenuhi 
oleh orang tuanya. Namun 
karena sesuatu hal 
keluarga-nya jatuh miskin. 
Karena terbiasa 
keinginannya selalu ia 
dapatkan maka Anang 
cenderung bertindak 
menghalalkan segala cara 
asalkan keinginannya ter-
penuhi.  
 
Dari kasus di atas, dapat 
disimpulkan adanya 
penyimpangan sosial 

40 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 



 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Instrumen 

Soal 

Skor 

Nilai 

masyarakat.  
 

3. Mengidentifikasi akibat 
serta penyimpangan sosial 
dalam keluarga dan 
masyarakat. 

 
 
 

Penugasan 
 
 
 
 
 
Test tulis 
 
 
 

Tugas 
proyek 

kelompok 
 
 
 

Daftar 
pertanyaan 

PG 
 
 
 
 

sebagai akibat dari .... 
 
 
Buatlah kliping mengenai 
faktor-faktor penyebab 
terjadinya penyimpangan 
sosial di ibukota Jakarta 

 
 

1. Pernyataan berikut yang 
bu-kan merupakan faktor 
penye-bab terjadinya 
penyimpangan sosial 
adalah .... 
o Sosialisasi tidak 

sempurna 
o Berganti 

kewarganegaraan 
o Krisis dalam rumah 

tangga 
o Kesengsaraan 

berkepanjangan 
2. Sikap tidak membenci, 

mem-bimbing, ramah 
dan bersaha-bat 
terhadap pelaku penyim-
pangan sosial termasuk 
con-toh sikap .... 
a. simpati 
b. antipati 
c. toleransi 
d. pencegahan 

3. Tindakan guru yang 
diambil terhadap siswa 
yang me-nyontek pada 
saat ulangan adalah.... 
a. Membiarkannya 
b. Memberi kebebasan 

sebagai HAM 
c. Tidak menyukai dan 

membencinya 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Instrumen 

Soal 

Skor 

Nilai 

d. Bersikap netral dan 
tidak memberi  nilai 

4. Sikap orang tua terhadap 
anaknya yang dapat 
men-cegah terhadap 
perilaku anaknya yang 
suka mela-kukan 
perkelahian antar 
sekolah adalah .... 
a. mengekang anak 
b. mendukung dan 

mem-belanya  
c. memenuhi segala ke-

inginannya 
d. memberi perhatian 

dan menasehati 
5. Penyimpangan sosial 

yang biasanya langsung 
dikaitkan dengan kondisi 
ekonomi masyarakat 
yang mempri-hatinkan 
adalah .... 
a. kelainan seksual 
b. perzinahan 
c. pemerkosaan 
d. pelacuran 

 Menunjukkan  geografis 
kota Jakarta 

Test tulis portofolio Siswa dapat menunjukkan 

kondisi geografis kota 

Jakarta terkait dengan gaya 

hidup masyarakat Jakarta. 

10 

 Mengidentifikasi dampak 
pengangguran terhadap 
gaya hidup di Jakarta.  

Test tulis Soal analisis Soal kasus : 

 Persaingan ekonomi 
yang menimbulkan 
sejumlah perusahaan di 
Jakarta tidak dapat 
bertahan dan akhirnya 
mengalami 
kebangkrutan, hal ini 
akan meningkatkan 
jumlah penggguran di 

10 



 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Instrumen 

Soal 

Skor 

Nilai 

kota Jakarta semakin 
banyak. Apakah kasus 
tersebut dapat 
berpengaruh terhadap 
meningkatnya perilaku 
menyimpang diJakarta? 
Berikan pendapatmu 
mengenai hal tersebut ! 

 

Lembar observasi hasil diskusi. 

1. Diskusi   

No Nama 

Proses (KD 3.2) 

Kerjasama 

B/C/K 

1-10 

Diskusi 

B/C/K 

1-10 

Lap.Diskusi 

Ada/tdk *) 

1-10 

Presentasi 

B/C/K 

1-10 

Tanya 

Jawab 

Aktif/tdk 

1-10 

1        

2        

3        

4        

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Total skor diskusi = Max : 50 point 

(termasuk klipingnya) 

  

2. Perangkat nilai kliping *) 

No. Aspek yang dinilai Bobot Nilai max Skor Nilai 

1. Latar Belakang masalah 
penyimpangan gaya hidup di 
Jakarta 

2  



 

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya 
penyimpangan gaya hidup di 
Jakarta 

2  

3. Upaya-upaya pencegahan 
terjadinya penyimpangan gaya 
hidup di Jakarta 

2  

4. Sikap terhadap pelaku 
penyimpangan gaya hidup di 
Jakarta 

2  

5. Penyimpulan/saran 2  

 Total Skor*) 
  

F. Daftar Pustaka 
Nama Penulis, Tahun, Judul Buku/Tulisan.......Penerbit 

WebSite 

http://www..................... 

 

b) Pengembangan Bahan Ajar Lembar Kerja Siswa (LKS)  
LKS telah banyak dibuat oleh guru dan dimanfaatkan di sekolah. Guru telah 

mampu membuat sesuai dengan kebutuhan. Komponen dalam LKS berbeda yang 

dikembangkan oleh guru baik yang digunakan di sekolah atau yang tersedia di 

pasaran. 

 

Penyusunan LKS harus melalui tahap perancangan dan pengembangan isi. Di 

dalam kedua tahapan tersebut yang harus diperhatikan guru, pengalaman belajar 

dan tagihan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Dengan demikian guru harus 

memperhatikan komponen tujuan pembelajaran dan strategi pembelajaran 

(kegiatan belajar serta evaluasi dari desain silabus dan RPP yang telah dibuat. 

Perangkat RPP lebih bersifat operasional karena LKS dapat digunakan untuk  

mengimplementasikan kegiatan pembelajaran (inti: elaborasi) dan tagihan 

(evaluasi hasil belajar) dalam bentuk unjuk kerja.  

 

LKS sebagai sumber belajar dapat dirancang dengan berdiri sendiri dan atau 

terintegrasi dengan modul (bahan ajar lainnya). LKS disajikan dalam bentuk cetak 

dan fungsinya sebagai sarana siswa dalam menyelesaikan tugas seperti praktikum 

latihan soal dan lain-lain. 

 

LKS adalah sejenis bahan ajar cetak yang sengaja dirancang untuk membimbing 

para siswa belajar sehingga dapat menunjang proses pembelajarannya. LKS 

http://www/


 

disusun secara sistematis dan disajikan dapat berbentuk lembaran atau buku. LKS 

dapat memuat isi pelajaran dengan ragam pengetahuan dan berfungsi sebagai 

panduan kegiatan belajar teori dan praktek sehingga hasil belajarnya meningkat. 

 

Prinsip-prinsip penulisan LKS yang baik menurut Gray yang dikutip oleh Tarigan 

(1989, h. 43-44) adalah: 

a. Membuat setiap materi dan latihan sesuai dengan program instruksional setiap 
kelas atau tingkatan.  

b. Menyediakan tipe-tipe latihan yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan 
dan minat para siswa.  

c. Jangan membiarkan menjadi tujuan akhir, akan tetapi menjadikan praktek atau 
latihan-latihan menjadi suatu sarana untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan.  

d. Berupaya agar para siswa pemakai LKS mudah memahami dan menguasai apa, 
bagaimana, dan mengapa mereka harus melakukan setiap hal yang mereka 
kerjakan. 

 
LKS seperti halnya modul harus dirancang dengan terlebih dahulu menyusun garis 
besar isi  LKS. Garis besar isi LKS berisi komponen identitas mata pelajaran dan 
komponen pengembangan dan komponen pengembangan yaitu standar 
kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi, pengalaman belajar, metode, 
media, waktu dan evaluasi. Forma GBI LKS berbentuk matriks, begitu juga jabaran 
isinya. Selanjutnya dalam tahap pengembangan isi LKS disesuaikan dengan 
pengalaman belajar siswa. Prinsip  keakuratan ilmu pengetahuan, bahasa damn 
ilustrasi harus diperhatikan oleh guru. Demikian pula desain sistem pembelajaran 
yang telah disusunnya. Untuk tahap produksi dan evaluasi dapat dilakukan pihak 
lain (tenaga khusus).  

 

1) Garis Besar Isi LKS (GBI LKS) dan Jabatan Isi LKS (JI LKS) 
Langkah penyusunannya sama seperti modul, hanya terdapat langkah 

menentukan pengalaman belajar sesuai dengan analisis tugas yang harus 

dilakukan siswa pada kegiatan inti dan bentuk evaluasinya. Tugas dan tagihan 

siswa dapat menentukan isi LKS.  

 



 

Contoh : GBI LKS  
 

Mata Pelajaran    : ..........................................................................................................   
Kelas / Semester    : ..........................................................................................................   
Standar Kompetensi  :  .........................................................................................................   
        ...........................................................................................................    
 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator 
Materi Pokok 

dan Sub Materi 
Pengalaman  

Belajar 
Metode Media Waktu Evaluasi 

Sumber 
Pustaka 

1.  

 

1.1 

 

1.2 

1. 

 

1.1 

 

1.2 

 

Mengamati ciri-ciri 
makhluk hidup di 
lingkungan sekolah  

 

 

Penugasan  

 

LKS  

 

30 menit  

 

Laporan 
pengamatan  

 

 Berdasarkan GBI LKS kemudian disusun jabaran isi LKS dengan menguraikan isi dari komponen pengalaman belajar dan evaluasi. 
Format JI LKS disusun dalam bentuk matriks. Komponen yang dikembangkan identitas mata pelajaran, standar kompetensi, 
kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar (uraian) dan evaluasi (uraian). Anda dapat memeriksa kembali 
perangkat pembelajaran RPP yang telah Anda buat.  

 
 
 

 

 

 



 

 
Contoh : JI LKS  
 
Mata Pelajaran    : ..........................................................................................................   
Kelas / Semester   :  ...........................................................................................................  
Standar Kompetens i :  .........................................................................................................   
        ...........................................................................................................  
 

No. 
LKS 

Judul LKS 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok dan 
Sub Materi Pokok 

Pengalaman 
Belajar 

Uraian Evaluasi Uraian 

1. Observasi ciri-ciri 
makhluk hidup  

  Mengamati ciri-ciri 
makhluk hidup di 
lingkungan 
sekolah. 

- Bahan, Alat  

- Prosedur 
kerja  

Laporan 
Pengamatan  

- Judul  

- Proses 
Pengamatan  

- Hasil  
Pengamatan  

- Kesimpulan  

 

 

   

 

 

 



 

2) Pengembangan Isi LKS  

Isi LKS dapat berbentuk tugas pengamatan, tugas memeriksa mesin, atau job sheet, tugas praktikum, tugas 

melakukan percobaan, tugas pendalaman pemahaman prinsip dan lain-lain. 

 

Sistematika penyajiannya sama seperti modul terdiri dari tiga bagian yaitu awal, inti dan akhir. Karena 

tujuan pengembangan isi modul berbeda, maka tiap bagian dapat dikembangkan oleh guru sesuai dengan 

GBI LKS dan JBI LKS. Dengan demikian LKS disusun dalam bentuk unit-unit kecil yang berdiri sendiri agar 

mudah dipelajari.  

 

Tahap pengembangan isi LKS dengan mengadopsi  teori Sitepu, tentang sistematika modul, maka 

sistematik LKS adalah: 

- Bagian awal identitas LKS, berisi judul LKS, standar kompetensi dan kompetensi dasar.  

- Bagian inti LKS terdiri dari : 

a) Pendahuluan berisi rangkuman materi, petunjuk belajar menyelesaikan tugas atau latihan.  

b) Kegiatan belajar berisi tugas/latihan yang harus dikerjakan siswa.  

c) Daftar pustaka berisi sumber dan bacaan yang dipergunakan. 

- Bagian akhir berisi penutup LKS 

 LKS seperti tagihan yang terkait dengan isi tugas, lampiran. 

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian materi LKS (Suryadi, 2000, h. 21-22) yaitu: 

a. Penyajian menekankan kebermaknaan dan manfaat bagi siswa. Kebermaknaan dan manfaat konsep 

pada suatu mata pelajaran akan senantiasa mengingatkan siswa kepada konsep yang telah ia pelajari 

sebelumnya saat siswa diperhadapkan pada  suatu masalah. Hal ini dapat dimunculkan melalui 

penyajian dengan menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan siswa.  

b. Mendorong siswa untuk melakukan evaluasi diri. Pada bagian evaluasi diri siswa dapat mengukur 

sendiri kemampuannya sehingga siswa dapat mengetahui kemajuan yang telah ia  lakukan. Hal ini 

dapat dilihat dari tersedianya soal-soal latihan yang menguji pemahaman siswa secara menyeluruh 

sesuai dengan materi yang dibahas.  

c. Penyajian dapat dipahami siswa. Penyajian secara psikologi dapat dipahami oleh siswa berdasarkan 

pada penggunaan ilustrasi atau gambar, grafik atau diagram yang jelas. 

d. Penyajian mencerminkan alur berpikir logis. Hal ini dapat dilihat dari penyajian secara runtut. Misalnya 

penyajian materi dimulai dari yang mudah menuju ke yang sulit.  

e. Penyajian menarik perhatian siswa. Hal ini dapat dilihat melalui penyajian soal-soal berkaitan dengan 

pengetahuan yang dimiliki siswa dan dengan masalah kontekstual atau pengalaman sehari-hari siswa.  

 

 Contoh : Rancangan LKS Observasi  



 

Bagian Awal 
Judul LKS  
Standar Kompetensi  
Kompetensi Dasar  
 

Bagian Inti 
Pendahuluan   : Rangkuman Materi  
      Petunjuk belajar  
Kegiatan belajar  : Alat dan bahan  
      Cara kerja  
 Pengamatan  1. ………………….. 
       2. …………………… 
Penutup    : ................................................................................................................. Daftar Pustaka  

Bagian Akhir : Laporan  
1. Proses Pengamatan  
2. Hasil Pengamatan  
3. Kesimpulan  

 

 Contoh : 

 Petunjuk Belajar dalam LKS 

 Tulislah sebuah cerita pendek. Kamu dapat menuliskan sesuai gaya bahasa kamu masing-masing. Tulislah apa yang  

kamu pikirkan.  

 Contoh : 

Kegiatan belajar dalam LKS  

Coba jelaskan secara singkat pendapatmu tentang kondisi kepadatan penduduk Jakarta  dengan masalah 

penyimpangan sosial ! Jawablah pada lembaran di bawah ini 

 

 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

   



 

  Jika LKS dikembangkan dalam bentuk buku biasanya terintegrasi dengan buku pelajaran dan disebut buku kerja. 

Di lapangan, buku kerja pada bagian inti berisi tugas-tugas dan bagian akhir berisi evaluasi seperti tes formatif 1. 

Kreativitas pengembangan isi LKS oleh guru harus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan kesesuaian 

dengan kurikulum (Silabus dan RPP). 

  Di bawah ini contoh LKS dalam IPS Terintegrasi dalam tema  

  Masalah Penyimpangan Sosial di Jakarta 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh : 

Cover  
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M o d u l   

LATIHAN  KERJA  SISWA  ( L K S ) 

IPS  TERINTEGRASI 

 

 

Kompetensi  Dasar  : 3.2. Mengidentifikasi berbagai usaha pencegahan penyimpangan sosial dalam keluarga dan 

masyarakat. 

   1.2. Mendeskripsikan kondisi geografis dan penduduk 

   7.1. Mendeskripsikan permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja sebagai sumber daya 

dalam kegiatan ekonomi serta peran pemerintah dalam upaya penanggulangan. 

Indikator Pencapaian :  

Setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 

 Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 

 Mengidentifikasi upaya-upaya pencegahan penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 

 Mengidentifikasi sikap terhadap penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 

 Mengidentifikasi kondisi geografis terhadap pengangguran di Jakarta. 

 Mengidentifikasi dampak pengangguran di Jakarta terhadap gaya hidup di Jakarta. 

Materi Pembelajaran  : 

 Mengkaji faktor-faktor penyebab /akibat terjadinya penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 

 Diskusi tentang upaya-upaya pencegahan penyimpangan gaya hidup di Jakarta. 

 Diskusi tentang sikap terhadap penyimpangan gaya hidup di Jakarta 

 Diskusi tentang kaitan kondisi kepadatan pendudukterhadap pengangguran di Jakarta. 

 Mendiskusikan dampak pengangguran di Jakarta terhadap penyimpangan sosial. 

 

PENYIMPANGAN  GAYA  HIDUP  DI  JAKARTA 

RINGKASAN  MATERI  : 

Seiring dengan masuknya era globalisasi saat ini, turut mengiringi budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Di 



 

zaman yang serba canggih ini, perkembangan kemutahiran tekhnologi tidak dibarengi dengan budaya-budaya asing 

positif yang masuk. Budaya asing masuk ke negeri kita secara bebas tanpa ada filterisasi. Pada umumnya masyarakat 

Indonesia terbuka dengan inovasi-inovasi yang hadir dalam kehidupannya, tetapi mereka belum bisa memilah mana yang 

sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dan mana yang tidak sesuai dengan aturan serta norma yang berlaku di 

negara Republik Indonesia. Sehingga muncullah gaya hidup yang banyak menyimpang yang terjadi di kota-kota besar di 

Indonesia. Khususnya di ibukota negara kita, yaitu di Jakarta. Penyimpangan gaya hidup merupakan penyimpangan sosial 

yang ada di kota Jakarta. 

G. Faktor Penyebab Penyimpangan Gaya Hidup Jakarta 

Penyimpangan gaya hidup masyarakat di Jakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-Faktor yang 

mempengaruhinya secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Faktor internal (dari dalam), yaitu : 

 Tingkat intelegensi yang tidak normal dapat menghambat ketika seseorang harus berinteraksi atau bergaul 

dalam masyarakat. 

 Usia, semakin tua orang semakin pelupa dan mudah tersinggung. 

 Jenis kelamin, misalnya dalam satu keluarga ada tiga anak lelaki dan satu anak perempuan. Si anak 

perempuan dapat terpengaruh berperilaku seperti anak laki-laki (tomboy). 

 Kedudukan seseorang dalam keluarga juga mempengaruhi seseorang, misalnya anak sulung cenderung 

berkuasa atas adik-adiknya dan anak bungsu akan bersifat manja dan selalu ingin diperhatikan. 

 

b. Faktor eksternal (dari luar), yaitu : 

 Kehidupan keluarga, seseorang yang hidup dalam keluarga yang tidak harmonis, cenderung mempunyai 

perilaku yang kurang baik dan menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. 

 Lingkungan pendidikan, seseorang yang kurang memahami aspek-aspek pendidikan baik di sekolah atau di 

rumah, juga memiliki kecendrungan untuk berperilaku menyimpang. 

 Lingkup pergaulan seseorang juga akan membentuk perilakunya. Jika pergaulannya bersifat positif maka 

perilakunya juga akan positif, sebaliknya jika pergaulannya bersifat negatif maka perilakunya pun akan 

terpengaruh sikap negatif. 

 Media massa, baik cetak maupun elektronik juga mempunyai peran yang besar dalam membentuk sikap 

perilaku seseorang. Kalau berita-berita atau tayangan yang diikuti bersifat positif maka kemajuan dari 

tehnologi akan terasa besar manfaatnya. Tetapi jika berita atau tayangan yang bertentangan dengan norma 

dan nilai yang berlaku, seperti film-film kekerasan atau porno, hal inilah yang akan membentuk perilaku 

seseorang menjadi menyimpang. 

 Dorongan kebutuhan ekonomi, seseorang terdesak kebutuhan ekonominya jika tidak memiliki iman yang kuat 

atau tidap dapat mengendalikan diri atau orang yang tidak mau bekerja keras dapat terdorong untuk 

melakukan perilaku menyimpang dengan alasan kebutuhan makan atau untuk mempertahankan hidup. 

 Pelampiasan rasa kecewa, seseorang yang mengalami rasa kecewa atau kepahitan hidup dapat melakukan 

perilaku menyimpang sebagai pelarian atau pelampiasan terhadap rasa kecewa atau kesulitannya itu. 

 Keinginan untuk dipuji, perilaku menyimpang kadang-kadang dilakukan hanya sekedar untuk dipuji atau untuk 

bergaya saja. Misalnya ingin dianggap hebat atau jago, seperti merokok, berkelahi dan mabuk-mabukkan. 

 Sikap mental yang tidak sehat, biasanya orang yang mempunyai sikap mental yang tidak sehat atau tidak 

normal/kelainan, bila melakukan perilaku menyimpang tidak akan merasa bersalah atau menyesal bahkan 

sebaliknya akan merasa senang.  

 

H. Upaya  Pencegahan Penyimpangan Gaya Hidup di Jakarta. 

Banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi setiap harinya menunjukkan adanya peningkatan penyimpangan sosial 

dalam masyarakat Jakarta. Hal ini akan sangat mengganggu masyarakat, oleh karena itu berbagai upaya pencegahan 



 

penyimpangan dilakukan baik dari pemerintah maupun swasta. Sosialisasi nilai dan norma dilakukan, seminar 

pembentukan kepribadian yang berkualitas sering kali digelar, diskusi-diskusi narkoba diselenggarakan di berbagai 

sekolah. Namun, usaha-usaha ini tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran diri dan kerjasama dari berbagai kalangan. 

Upaya-upaya pencegahan penyimpangan sebagai kontrol sosial masyarakat dilakukan dengan : 

 Penanaman nilai akidah dan norma yang kuat 

 Pelaksanaan peraturan yang tegas dan konsisten 

 Perhatian dan kasih sayang 

 Kegiatan positif 

 kepercayaan 

 Penyuluhan-penyuluhan 

  

I. Sikap dalam Menghadapi Penyimpangan Gaya Hidup 

Penyimpangan sosial yang terjadi memicu reaksi sosial masyarakat. Reaksi ini bersifat negatif bagi pelaku 

maupun masyarakat. Oleh karena itu sikap tepat dalam menghadapi masalah tersebut adalah : 

 Mencari kegiatan yang positif, baik itu kegiatan seni, olah raga, sosial atau keagamaan. 

 Mempelajari dan meningkatkan pengetahuan agama sesuai keyakinan yang dianutnya. 

 Orang tua harus selalu memberikan perhatian terhadap anak-anaknya 

 Pemerintah hendaknya memberikan sangsi tegas terhadap pelaku penyimpangan sosial 

 Memusnahkan setiap aksi kejahatan penyelundupan narkotika. 

 Tidak mengucilkan mantan pelaku penyimpangan sosial. 

 Mengadakan kampanye atau penyuluhan tentang pentingnya menghindari perilaku menyimpang 

 

 

J. Kondisi kepadatan penduduk terhadap pengangguran di kota Jakarta 

Keadaan  Umum  

2. Luas dan Letak Geografis  

Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai luas wilayah ± 650 km2 atau ± 65.000 m2 termasuk wilayah daratan 

Kepulauan Seribu yang tersebar di teluk Jakarta.  

Secara geografis wilayah DKI Jakarta terletak antara 106 22’ 42" BT sampai 106 58’ 18" BT dan -5 19’ 12" LS sampai 

-6 23’ 54" LS.  

Batas-batas wilayah DKI Jakarta adalah :  

o Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa  

o Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi  

o Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor  

o Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang  

2. Keadaan Topografi  

Dilihat keadaan topografinya wilayah DKI Jakarta dikatagorikan sebagai daerah datar dan landai. Ketinggian tanah dari 

pantai sampai ke banjir kanal berkisar antara 0 m 

sampai 10 m di atas permukaan laut diukur dari titik nol Tanjung Priok. Sedangkan dari banjir kanal sampai batas 

paling Selatan dari wilayah DKI antara 5 m samapi 50 m di atas permukaan laut. Daerah pantai merupakan daerah 



 

rawa atau daerah yang selalu tergenang air pada musim hujan. Di daerah bagian Selatan banjir kanal terdapat 

perbukitan rendah dengan ketinggian antara 50 m sampai 75 m.  

Sungai-sungai yang ada di wilayah DKI Jakarta antara lain : S. Grogol, S. Krukut, S. Angke, S Pesanggrahan dan S. 

Sunter.  

3. Formasi Geologis dan Tanah  

Seluruh dataran wilayah DKI Jakarta terdiri dari endapan aluvial pada jaman Pleistocent setebal ± 50 m. Bagian 

Selatan terdiri dari lapisan aluvial yang memanjang dari Timur ke Barat pada Jarak 10 km sebelah Selatan pantai. 

Di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua. Kekuatan tanah di wilayah DKI Jakarta mengikuti pola 

yang sama dengan pencapaian lapiasan keras di wilayah bagian utara pada kedalaman 10 m - 25 m. Makin ke 

Selatan permukaan keras semakin dangkal yaitu antara 8 - 15 meter.  

 

6. Iklim  

Wilayah DKI Jakarta termasuk tipe iklim c dan D menurut klasifikasi iklim Schmit Ferguson dengan curah hujan 

rata-rata sepanjang tahun 2000 mm. Wilayah Dki Jakarta termasuk daerah tropis beriklim panas dengan suhu 

rata-rata per tahun 27 C dengan kelembaban antara 80 % sampai 90 % . Temperatur tahunan maksimum 32 C dan 

minimum 22 C. Kecepatan angin rata-rata 11,2 km/jam.  

7. Penduduk 

Jumlah penduduk di kota Jakarta berjumlah 9.607.787 jiwa (2010). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabotabek) 

yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Indonesia atau urutan keenam 

dunia. 

Keadaan Khusus 

Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia yang tengah 

dilakukan saat ini. Krisis ekonomi yang kini dihadapi ternyata telah memporakporandakan tatanan kehidupan 

bangsa. Indikasi kerusakan itu terlihat pada jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang membengkak dalam 

waktu yang relatif singkat. Data Bappenas menunjukkan sampai Agustus 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) 

mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,14% atau 8,32 juta orang dari jumlah angkatan 

kerja yang berjumlah 116,53 juta orang. 

Fenomena pengangguran sering menyebabkan timbulnya masalah sosial lainnya, khususnya di kota Jakarta. Di 

samping tentu saja akan menciptakan angka produktivitas sosial yang rendah, dimana pada gilirannya akan 

menurunkan tingkat pendapatan masyarakat dan juga dapat berpengaruh pula terhadap perilaku menyimpang 

masyarakat yang terjadi di kota Jakarta.  

K. Dampak Pengangguran di Jakarta terhadap Penyimpangan Gaya Hidup. 

Kepadatan penduduk di Jakarta memunculkan permasalahan pengangguran yang berdampak pada masalah 

tingginya angka penyimpangan sosial yang banyak terjadi di kota Jakarta. Penyimpangan ini akhirnya melahirkan 

sebuah gaya hidup yang menjadi trend dari sejumlah masalah di kota Jakarta. 

Penyimpangan gaya hidup dapat dihubungkan dengan : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jabotabek


 

 penyebab individual, atau patologis, yang melihat gaya hidup sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau 

kemampuan dari dalam dirinya sendiri; 

 penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga; 

 penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan gaya hidup dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari 

atau dijalankan dalam lingkungan sekitar; 

 penyebab agensi, yang melihat gaya hidup sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan 

ekonomi; 

 penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa gaya hidup merupakan hasil dari struktur sosial. 

 

Diskusi 

 

 
Anang adalah anak seorang pejabat di kota Jakarta, segala keinginan dan 
permintaannya selalu dipenuhi oleh orang tuanya. Namun karena sesuatu hal 
keluarganya jatuh miskin. Karena terbiasa keinginannya selalu ia dapatkan maka Anang 
cenderung bertindak menghalalkan segala cara asalkan keinginannya terpenuhi. 
Buatlah kelompok secara berpasangan dengan teman sebangkumu (2 orang), 
kemudian diskusikan faktor penyebab dari penyimpangan yang terjadi pada kasus 
tersebut dengan membuat laporannya. Presentasikan hasilnya di depan kelas!   

  

 

 

 

Coba jelaskan secara singkat pendapatmu tentang kondisi kepadatan penduduk Jakarta  dengan masalah 

penyimpangan sosial ! 

Jawab 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  

 

o Tugas Kelompok 

 

 
Buatlah kliping mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial, upaya 

pencegahannya serta sikap bijak menghadapi perilaku menyimpang di ibukota Jakarta 
dengan melihat kondisi geografis kota Jakarta ! 

  

 

o Uji  Pemahaman  Materi 

Tugas  Pengayaan 



 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d dengan jawaban yang benar ! 

6. Pernyataan berikut yang bukan merupakan faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial adalah .... 

o Sosialisasi tidak sempurna 

o Berganti kewarganegaraan 

o Krisis dalam rumah tangga 

o Kesengsaraan berkepanjangan 

7. Sikap tidak membenci, membimbing, ramah dan bersahabat terhadap pelaku penyimpangan sosial termasuk contoh 

sikap .... 

e. simpati 

f. antipati 

g. toleransi 

h. pencegahan 

8. Tindakan guru yang  diambil terhadap siswa yang menyontek pada saat ulangan adalah.... 

e. Membiarkannya 

f. Memberi kebebasan sebagai HAM 

g. Tidak menyukai dan membencinya 

h. Bersikap netral dan tidak memberi  nilai 

9. Sikap orang tua terhadap anaknya yang dapat mencegah terhadap perilaku anaknya yang suka melakukan 

perkelahian antar sekolah adalah .... 

e. mengekang anak 

f. mendukung dan membelanya  

g. memenuhi segala keinginannya 

h. memberi perhatian dan menasehati 

10. Penyimpangan sosial yang biasanya langsung dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang memprihatinkan 

adalah .... 

e. kelainan seksual 

f. perzinahan 

g. pemerkosaan 

h. pelacuran 

 

B. Study kasus !  

 Persaingan ekonomi yang menimbulkan sejumlah perusahaan di Jakarta tidak dapat bertahan dan akhirnya 

mengalami kebangkrutan, hal ini akan meningkatkan jumlah penggguran di kota Jakarta semakin banyak. Apakah 

kasus tersebut dapat berpengaruh terhadap meningkatnya perilaku menyimpang di Jakarta? Berikan pendapatmu 

mengenai hal tersebut ! 

 

Jawaban : 

 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................... 

 

Komentar Guru Nilai 
Tanggal dan 
paraf guru 



 

   

 

KUNCI  JAWABAN  LKS 

BAB  III  :  MASALAH  PENYIMPANGAN  SOSIAL 

I. DISKUSI KELOMPOK 

Lembar portofolio 

 

TUGAS  PENGAYAAN 

Kebijaksanaan Guru 

 

II. TUGAS  KELOMPOK 

Hasil Kliping 

 

III. UJI PEMAHAMAN  MATERI 

 Pilihan Ganda 

 b 

 d 

 d 

 d 

 d 

 

 Study Kasus 

 Dapat,  

(penjelasan : kebijaksanaan guru) 

IV. Lembar observasi hasil diskusi. 

No Nama 

Proses (KD 3.2) 

Kerjasama 

B/C/K 

1-10 

Diskusi 

B/C/K 

1-10 

Lap.Diskusi 

Ada/tdk 

1-10 

Presentasi 

B/C/K 

1-10 

Tanya 

Jawab 

Aktif/tdk 

1-10 

1        

2        

3        

4        

5       

6       

7       

8       



 

9       

10       

Total skor diskusi = Max : 50 point   

 

Jawaban soal Pengayaan :     : 10 point 

Jawaban soal PG (KD 3.2) 

1. c  (toleransi)       : 10 point 

2. d  (Bersikap netral dan tidak memberi  nilai)  : 10 point 

3. d  (memberi perhatian dan menasehati)   : 10 point 

 

Total skor PG = Max : 30 point  

Jawaban soal studi kasus      : 10 point 

Contoh lain, perhatikan Lembar Kerja Siswa untuk SD di  bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Pemanfaatan dan Pemilihan Media Pembelajaran 

 

Media pembelajaran dalam teknologi pendidikan merupakan bagian dari sumber belajar yang digolongkan 

kedalam bahan dan alat. Media pembelajaran merupakan saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan dari 

sumber peran kepada penerima peran. Dalam hal ini dapat dicontohkan guru sebagai sumber pesan 

menyampaikan materi pembelajaran (peran) dengan media power point  kepada penerima pesan (siswa). 

Kedudukan media dari contoh tersebut diilustrasikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan ilustrasi tersebut, media merupakan saluran komunikasi pembelajaran. Media pembelajaran 

menurut Yusufhadi Miarso (2004, h. 458=460) didefinisikan segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan 

pesan, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar yang di sengaja, bertujuan dan terkendali. Sedangkan kegunaan dari media 

 

 

Guru    Materi    Media  

Seni    Nada    Piano       

Siswa 

 

 

Guru           Materi    Media  

Matematika   Bangun Ruang     Model  

       Bangun  

Ruang   

Siswa 

 

 

Guru           Materi              Media  

Biologi      Sistem Imun    Gambar 

       Pasien Lupus   

Pasien Aids   

Siswa 



 

pembelajaran (Yisifhadi Miarso, 2004, h. 458-460) adalah: 

 Memberikan rangsangan kepada otak siswa sehingga otak siswa dapat berfungsi optimal. 

 Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa.  

 Melampaui batas ruang kelas.  

 Memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya. 

 Menghasilkan keseragaman pengamatan  

 Membangkitkan keinginan dan minat baru 

 Membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar  

 Memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari sesuatu yang konkrit maupun abstrak.  

 Media memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, pada tempat dan waktu serta kecepatan 

yang ditentukan sendiri. 

 Meningkatkan kemampuan keterbatasan baru. 

 Meningkatkan efek sosialisasi (kesadaran) akan dunia sekitar) 

 Meningkatkan kemampuan ekspresi dan siswa.  

Berdasarkan definisi dan  kegunaan media pembelajaran di atas, maka guru di dalam perangkat pembelajarannya 

selain silabus, RPP, bahan ajar juga dilengkapi dengan media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dirancang 

sendiri oleh guru atau memanfaatkan dari media yang telah tersedia. 

Perangkat pembelajaran media pembelajaran merupakan sub sistem dari sistem pembelajaran di kelas yang 

Anda bina. Jika sub sistem media tidak disediakan maka akan terdapat kesenjangan dalam mencapai tujuan 

pembelajaran seperti perbedaan persepsi terhadap materi pembelajaran. Dampaknya hasil belajar siswa tidak 

optimal.  

Media pembelajaran dapat dipilih oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat dimanfaatkan di 

dalam kelas atau di luar kelas sesuai kegiatan belajar yang akan dilakukan siswa. 

 Pemilihan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran pada perkembangan sekarang ini sangat beragam. Ada media penyaji, media objek dan 

media interaktif. Media penyaji yaitu media yang mampu menyajikan informasi. Misal gambar, poster, foto 

(yang digunakan sebagai alat peraga), transparansi, radio, telepon, film, video, televisi, multimedia (kit). 

Media objek yaitu media yang mengandung informasi seperti realia, replika,  modul, benda tiruan. Media 

interaktif yaitu media yang memungkinkan untuk berinteraksi selama mengikuti pembelajaran. Misal scrabble, 

puzzle, simulator, laboratorium, atau komputer.  

 

Jika guru dihadapkan pada pilihan media yang banyak sekali, maka guru perlu mempelajari klasifikasi media 

yang memberikan ciri kemampuan media seperti tabel berikut. 

Tabel Pemilihan media menurut tujuan belajar, menurut Allen 

Tujuan Belajar 
Media 

Info 
Faktual 

Pengenalan 
Visual 

Prinsip 
Konsep 

Prosedur 
Keteram 

pilan 
Sikap 

Visual diam  Sedang  Tinggi Sedang  Sedang  Rendah  Rendah 

Film  Sedang  Tinggi  Tinggi  Tinggi Sedang  Sedang  

Televisi  Sedang  Sedang  Tinggi  Sedang  Sedang  Sedang  

Objek 3-D Rendah  Tinggi Rendah  Rendah  Rendah  Rendah  

Rekaman 
Audio  

Sedang  Rendah  Rendah  Rendah  Rendah  Sedang  



 

Pelajaran 
Terprogram  

Sedang  Sedang  Sedang  Rendah  Rendah  Sedang  

Demonstrasi  Rendah  Sedang  Sedang  Sedang  Sedang   Sedang  

Buku teks 
cetak  

Sedang  Rendah  Rendah  Rendah  Rendah Sedang  

Sajikan lisan  Sedang  Rendah  Sedang  Rendah  Rendah Sedang  

 

Klasifikasi media ini penting dipertimbangkan karena tidak ada satu jenis media yang terbaik untuk mencapai 

satu tujuan pembelajaran. Oleh karena itu masing-masing media memiliki kelebihan dan kekurangan. Antara 

satu media dengan media lainnya saling melengkapi.  

Selain taksonomi media pembelajaran yang  harus diperhatikan oleh guru, kriteria dalam memilih media juga 

harus diperhatikan. Kriteria tersebut adalah: 

 Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

 Tepat untuk mendukung materi pembelajaran  

 Praktis, luwes dan tahan lama  

 Guru terampil menggunakannya  

 Jumlah peserta didik  

 Mutu teknis media pembelajaran seperti ketersediaan energi listrik, cahaya di dalam ruangan.  

 

Guru diharapkan tidak memilih media karena suka dengan media tersebut. D I samping itu, diharapkan juga 

tidak langsung terbujuk oleh ketersediaan beragam media canggih yang sudah semakin pesat berkembang 

saat ini seperti komputer. Yang perlu diingat, media yang dipilih adalah untuk digunakan oleh peserta didik 

kita dalam proses  belajar. Jadi, pilihlah media yang dibutuhkan untuk menyampaikan topik mata pelajaran, 

yang  memudahkan peserta didik belajar, serta yang menarik dan disukai peserta didik.  

 

Menurut Bates (1995), pemilihan media berbasis teknologi komputer antara lain akses, biaya, pertimbangan 

pedagogis, interaktivitas dan kemudahan penggunaan, pertimbangan organisasi, kebaruan (novelty), dan 

kecepatan. Pertimbangan mengenai akses pada dasarnya mempertanyakan sejauh mana peserta didik 

memiliki akses terhadap media yang akan digunakan dalam mempelajari paket bahan ajarnya? Pertimbangan 

biaya berlaku bagi sekolah maupun peserta didik, yaitu seberapa mahal/murah media yang dipilih untuk 

digunakan oleh sekolah dan peserta didik sebagai paket bahan ajar (biaya produksi atau pengadaan oleh 

sekolah, biaya akses dan daya beli untuk peserta didik). Pertimbangan pedagogis merupakan pertimbangan 

yang berkenaan dengan tujuan pembelajaran  serta  karakteristik materi keilmuan yang akan disampaikan dan 

dipelajari peserta didik. Pertimbangan interaktivitas dan kemudahan penggunaan pada dasarnya 

mempertanyakan sejauh mana media yang dipilih dapat memfasilitasi interaksi yang diperlukan dalam 

pembelajaran, dan sejauh mana media  tersebut mempermudah peserta didik dalam belajar? Pertimbangan 

mengenai organisasi merupakan pertimbangan manajerial meliputi pengelolaan media dalam proses 

pembelajaran, dan pasca proses pembelajaran (penyimpanan, dll). Pertimbangan novelty berkenaan dengan 

tingkat kebaruan suatu media sehingga seringkali menimbulkan antusiasme berlebihan dan atau kesukaran 

beradaptasi serta siklus hidup suatu media. Pertimbangan tentang kecepatan suatu media berkenaan dengan 

kemampuan suatu media menyampaikan informasi secara cepat dan tepat (timeliness) kepada didik.  

 

Pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri melainkan saling berinteraksi satu 

sama lain untuk mendapatkan media yang terbaik, sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik 

secara optimal. Oleh karena itu, ragam media yang digunakan harus dipilih berdasarkan pertimbangan yang 

bijaksana. 

 



 

Ragam media (Cecep Kustandi, 2010) dapat dipilih meliputi: 

1) Media cetak 

a. Buku-buku atau buku pelajaran yang sudah beredar di toko buku, atau buku pelajaran yang khusus 

ditulis dan kembangkan sendiri.  

b. Panduan belajar bagi peserta didik khusus di kembangkan untuk mendampingi buku pelajaran.  

c. Kliping koran/majalah/artikel/tulisan lepas tentang mata pelajaran yang di susun sendiri.  

d. Poster, peta, label, gambar-gambar cetak, foto, grafik, formulir, brosur, pamphlet, yang diperlukan 

untuk memperjelas konsep/teori/prinsip/ prosedur yang disajikan dalam bahan ajar.   

e. Lembar kegiatan peseta didik khusus dikembangkan untuk memandu peserta didik melakukan latihan, 

tugas, praktek, praktikum, dan digunakan untuk melengkapi buku pelajaran.  

 

2) Media audio/visual  

a. Kaset audio/CD audio  

b. Siaran radio (radio broadcasts) 

c. Slide (film bingkai)  

d. Film  

e. Kaset video/CD video  

f. Tayangan TV (TV broadcasts) 

g. Video interaktif  

h. Pembelajaran berbantuan komputer (simulasi, Computer Assisted Instruction) 

 

3) Media Praktek/Demonstrasi 

a. Flora atau fauna asli yang ada di sekitar sekolah Model atau realita  

b. Laboratorium dan peralatannya  

c. Alat atau model yang dibuat instruktur bersama peserta didik dari material atau barang bekas yang 

tersedia di sekitar sekolah 

d. Alat atau model yang tersedia di toko (alat-alat musik, dll)  

e. Laboratorium alam (hutan atau kebun buatan, kebun raya, sawah, kolam, kandang ternak, dll).  

f. Laboratorium yang ada di sentra industri pabrik, atau perusahaan Herbarium buatan peserta didik. 

g. Pasar  

h. Museum 

 

4) Media lainnya 

a. Game atau perangkat permainan yang dijual di toko, seperti scrabbles untuk mengajarkan  vocabulary 

bahasa Inggris, kartu tambah-kurang kali-bagi, flashcard, permainan memori, monopoli, atau game 

dalam bentuk program komputer, dan lain-lain 

b. Game atau perangkat permainan yang dibuat sendiri oleh instruktur dan atau peserta didik. 

c. Kit sains, kit seni, dan lain-lain.  

 

Sedangkan menurut Heinich, dkk (1982) pemilihan media dilakukan setelah langkah perumusan tujuan 

pembelajaran, sesuai dengan model perencanaan penggunaan media pembelajaran (ASSURE) artinya 

media dapat dirancang sendiri oleh guru, dapat memanfaatkan yang tersendiri atau modifikasi keduanya. 

Guru dalam memanfaatkan pembelajaran dapat memilih media jadi (yang tersedia) dan atau media yang 

dirancang. Jika memanfaatkan media yang dirancang maka komponen dari media tersebut harus 

mengandung tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi. Misal merancang lembar balik 

Presiden Republik Indonesia dengan urutan: 
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Gambar Urutan Lembar Balik Presiden Republik Indonesia 

Guru dalam merancang media pembelajaran flipchart, harus memperhatikan jumlah peserta didik, biaya, 

ukuran tulisan, ukuran gambar, warna dan lain-lain. 

Untuk menghemat biaya dapat digunakan bagian belakang kalender yang sudah tidak dimanfaatkan (ukuran 

60 x 40 cm). 

 Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Pemanfaatan media pembelajaran identik dengan penggunaan media pembelajaran. Menurut Heinich (1983), 

pemanfaatan merupakan satu komponen dari model sistem pembelajarannya yang disebut utilisasi. Utilisasi 

(pemanfaatan) merupakan satu tugas pembelajaran (guru) dalam membantu mempermudah siswa belajar. 

 

Seels dan Richey (2002, h. 50) dalam buku Teknologi Pembelajaran mendefinisikan pemanfaatan adalah 

aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Berdasarkan definisi tersebut, maka pemanfaatan 

merupakan aktivitas menggunakan serangkaian operasi atau kegiatan yang diarahkan pada suatu hasil belajar 

dan segala sesuatu yang mendukung terjadinya belajar (seperti: sistem pelayanan, bahan pembelajaran dan 

lingkungan). 

 

AECT (Association for Educational Communication and Technology) mengungkapkan pendapat serupa dimana 

fungsi pemanfaatan adalah mengusahakan agar pembelajar dapat berinteraksi dengan sumber belajar atau 
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komponen pembelajaran. Fungsi ini penting karena memperjelas hubungan pemelajar dengan bahan dan 

sistem pembelajaran (Yusufhadi Miarso, 1986, h. 194).  

 

Fungsi pemanfaatan merupakan fungsi yang cukup penting karena memperjelas hubungan pemelajar dan 

sistem pembelajaran. Pemelajar akan menggunakan suatu sumber belajar jika ia mengetahui bahwa dengan 

menggunakan sumber belajar tersebut ia akan memperoleh keuntungan dalam proses pembelajarannya. 

 

Menurut Sadiman dkk (1993, h. 189-190) ada dua pola dalam memanfaatkan media yaitu: 

 Pemanfaatan media dalam situasi kelas, yaitu dimana pemanfaatannya dipadukan dengan proses 

pembelajaran di situasi kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

 Pemanfaatan media di luar kelas situasi kelas, pemanfaatan ini dibagi menjadi dua kelompok utama. 

- Pemanfaatan secara bebas, ialah media digunakan sesuai kebutuhan masing-masing, biasanya 

digunakan secara perorangan. Dalam pemanfaatan secara bebas, kontrol atau kendali berada pada 

individual, dimana penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhannya.  

- Pemanfaatan secara terkontrol, ialah bahwa media itu digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang 

diatur untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Supaya media dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, ada tiga langkah dalam menggunakannya, yaitu: 

 Persiapan sebelum  menggunakan media    

Sebelum menggunakan media, persiapan yang dilakukan dapat berupa mempelajari petunjuk penggunaan, 

mempersiapkan peralatan, serta  menetapkan tujuan yang  akan dicapai. 

 Kegiatan selama menggunakan media 

Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis media yang digunakan. 

 Kegiatan tindak lanjut 

Tindak lanjut dilakukan untuk menjajagi apakah tujuan telah tercapai dan  untuk memantapkan 

pemahaman terhadap materi instruksional yang disampaikan melalui media bersangkutan. 

Prosedur pemanfaatan tersebut dapat diterapkan oleh guru sesuai dengan pola pemanfaatan.  

Sebagai  contoh, perhatikan ilustrasi berikut ini.  

1. Tahap persiapan 

a. Kepala sekolah menentukan tujuan penggunaan media pembelajaran, misal untuk menjelaskan konsep 

pembelajaran kuantum, dengan sasaran guru di sekolah.  

b. Kepala sekolah menyiapkan penggandaan media power point yang telah disusun (misal power point 

terlampir). 

c. Kepala sekolah memeriksa, ruangan, alat, listrik sebelum pelaksanaan pelatihan. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Kepala sekolah menyajikan sesuai dengan metode dan waktu tersedia 

b. Kepala sekolah meminta peran serta peserta pelatihan sesuai dengan prosedur pembelajaran. 

3. Tindak lanjut  

a. Guru sebagai peserta pelatihan diminta mempraktekkan.  

b. Kepala sekolah memberikan umpan balik.  

 

Contoh:  



 

 

 

 

 

‘Tujuan Pembelajaran Umum 

Peserta pelatihan akan dapat menunjukkan contoh penerapan 

pembelajaran kuantum.  

 

Tujuan Pembelajaran Khusus 

1. Peserta pelatihan akan dapat mendeskripsikan hakikat 

pembelajaran kuantum  

2. Peserta pelatihan akan dapat membedakan unsur-unsur 

model pembelajaran kuantum.  

Prosedur Pembelajaran 

1. Peserta mengamati penjelasan nara sumber tentang 

relevansi materi pelatihan, 

2. Peserta aktif berpikir, bertanya tentang materi pelatihan 

yang sedang di pelajarinya, 

3. Peserta aktif memberikan contoh peragaan sebagai 

instruktur yang memanfaatkan pembelajaran kuantum, 

1. Penyajian media power point. Pada saat penjelasan materi, kepala sekolah tidak boleh membaca pada 

laptop tetapi menggunakan pen pointer yang ditunjukkan pada layar. 

2. Materi tidak dibaca tetapi dijelaskan dengan ilustrasi . Tetap menjaga kontak mata antara kepala sekolah 

dengan guru pada saat penyajian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBELAJARAN KUANTUM  

(QUANTUM TEACHING) 



 

‘ 

Sejarah Pembelajaran Kuantum 

1. Belajar Kuantum = pemercepatan belajar dari Dr. Georgi 

Lozanov, 

2. Memanfaatkan otak mengatur informasi, 

3. Implikasi dalam pembelajaran kuantum (Bobbi Deporter, 

Mark Reardon, Sarah Singer-Nourie). 

‘ 

 

 

Definisi 

 

Mengupayakan siswa belajar melalui orkestrasi bermacam-

macam yang ada di dalam dan  

di sekitar momen belajar. 

 

 

 

 

‘ 

Asas 

Bawalah dunia mereka ke dunia kita, antarkan dunia kita ke 

dunia mereka.  

1. Segalanya bicara,  

2. Segalanya bertujuan,  

3. Pengalaman sebelum pemberian nama,  

4. Akui setiap usaha,  

5. Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘ 

 

 

Tujuan  

1. Memudahkan proses belajar, 

2. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 

‘Unsur Model Pembelajaran Kuantum  

1. Konteks 

Kegiatan mengubah latar pembelajaran: lingkungan, 

suasana, landasan dan rancangan.  

2. Isi 

Kegiatan menyajikan isi dan fasilitas untuk mempermudah 

proses: penyajian, fasilitas, keterampilan belajar, dan 

keterampilan hidup.  

 

 

 

 

‘AKU TAHU 

KUNCI KEUNGGULAN  

1. Kejujuran, tulus dan santun 

2. Kegagalan awal kesuksesan  

3. Bicaralah dengan niat baik (positif dan bertanggung jawab) 

4. Hidup di saat ini : kerjakan setiap tugas dan manfaatkan 

waktu,  

5. Komitmen : penuhi kewajiban, janji  

6. Tanggung jawab atas tindakan  

7. Bersikap terbuka dan luwes 

8. Selaraskan pikiran, tubuh dan jiwa. 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘Latihan 

Instruktur  : Selamat pagi, dll 

Siswa : Selamat pagi, dll  

Instruktur  : Apakah saudara / anda cerdas ? 

Siswa  : Kami cerdas  

Instruktur  : Seberapa cerdas ? 

Siswa : Sangat cerdas ? 

Instruktur  : Bagaimana saudara/anda memperlakukan diri 

sendiri  

Siswa  : Hormat, santun, dll. 

Instruktur  : Bagaimana saudara/anda memperlakukan 

instruktur? 

Siswa : Hormat  

Instruktur  : Apa yang hendak saudara/anda berikan dengan 

mengikuti diklat ini? 

Siswa  : 100 persen Menerapkan 

 

 

‘ 
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Contoh lain agar pemanfaatan siaran langsung pendidikan di sekolah mengikuti langkah-langkah sebagai 

berikut, yaitu. persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut 

a.  Persiapan sebelum menggunakan media  

Supaya penggunaan media dapat berjalan dengan baik, perlu dibuat persiapan yang baik pula. Terlebih 

dahulu guru dan siswa mempelajari buku petunjuk yang telah disediakan. Bila pada petunjuk disarankan 

untuk  membaca buku atau bahan belajar lain yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, sebaiknya hal 

tersebut dilakukan karena akan memudahkan para pengguna dalam belajar menggunakan media. 

Peralatan yang diperlukan untuk menggunakan media itu juga perlu disiapkan sebelumnya, sehingga pada 

saat menggunakannya nanti, tidak akan terganggu pada hal-hal yang mengurangi kelancaran penggunaan 

media itu. 

 

b.  Pelaksanaan selama menggunakan media  

Dalam penggunaan media hal yang perlu diperhatikan adalah suasana ketenangan. Gangguan-gangguan 

yang dapat mengganggu perhatian dan konsentrasi harus dihindarkan. Bila kita menulis atau membuat 

gambar atau membuat catatan singkat, usahakan hal tersebut tidak mengganggu konsentrasi. Jangan 

sampai perhatian banyak tercurah pada apa yang tertulis sehingga tidak dapat memperhatikan sajian 

media yang sedang berjalan.  

 

c.  Kegiatan tindak lanjut 

Maksud kegiatan tindak lanjut adalah untuk melihat apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai 

untuk memantapkan pemahaman terhadap materi pelajaran yang disampaikan. Kegiatan ini dapat 

dilakukan dengan memberikan soal tes yang akan dikerjakan dengan segera sebelum siswa lupa isi materi 

itu.  
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Hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam memanfaatkan media pembelajaran adalah kebutuhan siswa. 

Jika siswa  berkebutuhan khusus (misal tuna netra) maka guru mempersiapkan media pembelajaran audio 

karena gaya belajar cenderung auditif. 

Siswa diberitahukan untuk terlibat atau berpartisipasi aktif dengan media pembelajaran. Guru perlu 

memberikan umpan balik dan penguatan agar pembelajaran  bermakna. 

4.  Penyusunan Perangkat Penilaian 

Penyusunan perangkat penilaian yang dibuat oleh guru tidak terlepas dari sistem pembelajaran yang dirancang 

dalam format silabus dan RPP. Pada unit kegiatan belajar 1 telah diuraikan bagaimana mengembangkan evaluasi 

hasil belajar di dalam sistem pembelajaran. Artinya perangkat penilaian yang dibuat oleh guru harus sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Perangkat penilaian dalam satu  kesatuan desain sistem 

pembelajaran akan menghasilkan alat  penilaian tes dan non tes yang dilengkapi  petunjuk pelaksanaan, sehingga 

akan memudahkan proses pengukuran yang dilakukan oleh guru. 

 

Penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap hasil belajar siswa untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi 

(tujuan pembelajaran) peserta didik. Penilaian ini dilakukan secara konsisten dengan pencapaian tujuan 
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pembelajaran. Selain itu penilaian dilakukan secara sistematik yaitu menggunakan langkah-langkah yang 

berurutan dalam perencanaannya.  

 

Penilaian hasil belajar merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang  hasil belajar 

kognitif, afektif dan psikomotorik melalui berbagai teknik, dan pemberian nilai terhadap hasil belajar berdasarkan 

standar tertentu. 

 

Kegiatan menilai hasil belajar siswa tersebut harus terarah dan terprogram. Hal ini dimaksudkan bahwa menilai 

hasil belajar sesuai dengan kompetensi yang telah dirumuskan di dalam silabus dan RPP. Selain itu metode dan 

teknik penilaian dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dalam silabus dan RPP. Dengan demikian 

penilaian yang dilakukan guru merupakan satu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan seperti ilustrasi berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menghasilkan perangkat penilaian tersebut, maka diperlukan perencanaan penilaian hasil belajar dan 

merancang perangkat penilaian berbasis kelas.  

 Perencanaan Penilaian Hasil Belajar 

Merencanakan penilaian hasil belajar yang baik, harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi dan 

prosedur merencanakan seperti yang telah dijabarkan pada unit kegiatan belajar satu. Selain itu dalam 

penilaian, pemahaman akan klasifikasi hasil belajar seperti yang telah diuraikan pada komponen 

kegiatan belajar satu menjadi titik tolak perencanaan penilaian. Oleh karena itu jenjang tujuan 

pembelajaran hendaknya dipahami dengan baik. 

Perencanaan penilaian hasil belajar menurut Gronlund (1985)  dalam Zaenal Arifin (1009, h. 91-102) dari 

beberapa langkah: 

 

B. Menentukan Tujuan Penilaian 

Dalam kegiatan penilaian, tentu guru mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Tujuan penilaian harus 

dirumuskan secara jelas dan tegas serta ditentukan sejak awal, karena dasar untuk menentukan arah 

Tujuan pembelajaran/ SK-KD 

dan Indikator 

Komponen penilaian dalam 

silabus: 

SK dan KD 

Komponen Penilaian dalam 

RPP: KD dan Indikator 

Metode dan 

Teknik 

Butir-butir tes, non tes, tugas 

dan lain-lain (Perangkat) 



 

mencakup ruang  lingkup materi, jenis/model, dan karakter alat penilaian. 

 

Ada empat kemungkinan tujuan penilaian, yaitu untuk memperbaiki kinerja atau proses pembelajaran 

(formatif), untuk menentukan keberhasilan peserta didik (sumatif), untuk  mengindentifikasi kesulitan 

belajar peserta didik dalam proses pembelajaran (diagnostik), atau untuk menempatkan posisi peserta 

didik sesuai dengan kemampuannya (penempatan). 

 

Tujuan penilaian yang dirumuskan harus sesuai dengan jenis penilaian yang akan dilakukan, seperti 

penilaian  formatif, sumatif, diagnostik, penempatan atau seleksi. 

 

C. Mengidentifikasi Kompetensi dan Hasil Belajar 

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kegiatan 

berfikir dan bertindak. Peserta didik dianggap kompeten apabila dia memiliki pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap serta nilai untuk melakukan sesuatu setelah mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan hasil 

belajar adalah kemampuan yang diperoleh seseorang sesudah mengikuti proses belajar. 

 

Jenis kompetensi dan hasil belajar sudah dirumuskan dalam standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

indikator yang terdapat didalam silabus dan RPP. Dengan kata  lain, pada tahap ini harus diidentifikasi 

tujuan-tujuan pembelajaran yang akan diukur dengan tes atau  non tes. Untuk memudahkan kegiatan 

tahap ini, dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi hasil belajar yang akan diuji berdasarkan pada 

taksonomi tujuan pembelajaran yang biasa dikenal sebagai Taxonomy Bloom yang dikemukakan oleh 

Benyamin S Bloom. Hasil belajar yang  dikelompokkan dalam tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah efektif, 

dan ranah psikomotor.  

 

D. Menyusun Kisi-kisi 

Kisi-kisi adalah format pemetaan soal yang menggambarkan distribusi item untuk berbagai topik atau 

pokok bahasan berdasarkan jenjang kemampuan tertentu. Kisi-kisi adalah rancangan tujuan-tujuan khusus 

dan perilaku-perilaku khusus yang akan menjadi dasar penyusunan butir tes dan atau non tes. Tujuannya 

adalah merumuskan setepat mungkin ruang lingkup dan tekanan tes/non tes dan bagian-bagiannya, 

sehingga perumusan tersebut dapat  menjadi petunjuk yang efektif bagi guru dalam menyusun butir-butir 

tes / non tes. 

 

Kisi-kisi atau dapat disebut tabel spesifikasi menjadi penting dalam pengembangan dan penyusunan tes / 

non tes, karena didalamnya terdapat sejumlah indikator sebagai acuan dalam mengembangkan instrumen. 

Dalam penyusunan kisi-kisi harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain: 

 Representatif yaitu harus betul-betul mewakili isi kurikulum sebagai sampel perilaku yang akan dinilai. 

 Komponen-komponennya harus terurai, jelas, dan mudah dipahami.  

 Soal dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. 

 

Dari persyaratan-persyaratan yang dikemukakan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa, dalam konteks 

penilaian hasil belajar, kisi-kisi disusun berdasarkan silabus mata pelajaran atau RPP. Jadi guru/evaluator 

harus melakukan analisis silabus/RPP terlebih dahulu sebelum menyusun kisi-kisi soal. 

Format kisi-kisi tidak ada  yang baku, dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan. Pada umumnya, format 



 

kisi-kisi soal dapat dibagi  menjadi dua komponen pokok, yaitu komponen identitas dan komponen pokok. 

Contoh : 

KISI-KISI PENULISAN SOAL TES PRESTASI BELAJAR 

Sekolah    : 

Kelas/Semester   : 

Standar Kompetensi    : 

Jenis Soal/Kinerja   : 

Jumlah butir    : 

 

No Kompetensi 
Dasar 

Materi Indikator 
No. Soal/ 
Kinerja 

     

     

 

Gambar Contoh Format Kisi-kisi 

 

Dalam kisi-kisi, guru harus memperhatikan domain hasil belajar  yang akan diukur, seperti yang telah 

dikemukakan sebelumnya domain meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotor.  

 

E. Mengembangkan Draf Instrumen (Menulis butir-butir instrumen) 

Mengembangkan draf instrumen adalah kegiatan penulisan butir tes/non tes dengan menjabarkan 

indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan atau aspek kinerja yang karakteristiknya sesuai dengan pedoman 

kisi-kisi. Setiap pertanyaan atau aspek kinerja harus jelas dan terfokus serta menggunakan bahasa yang 

efektif.  

Selain itu guru harus mengenal siswa agar dapat memperkirakan taraf kesukaran, kompleksitas, serta gaya 

pemahaman yang paling sesuai dengan siswa.  

 

Butir instrumen diperlukan kemampuan untuk membahasakan gagasan dalam bahasa verbal yang jelas dan 

mudah dipahami. Maksudnya, penulisan soal membutuhkan bahasa yang lugas dan tidak berbelit-belit. 

Selanjutnya adalah kemampuan dalam teknik penulisan soal, kemampuan dalam hal ini harus menguasai 

teknik penulisan butir-butir instrumen yang baik dan benar, perlu juga diketahui mengenai ciri masing-

masing jenis soal, tata cara penulisannya, kelebihan dan kekurangannya sehingga objektivitas soal dapat 

terjamin seperti sub kegiatan belajar berikutnya. 

 

F. Uji-coba dan Analisis  

Kegiatan uji coba dilakukan sebagai  dasar untuk memperbaiki dan memilah butir instrumen yang memadai 

untuk disusun menjadi sebuah tes/non tes. Secara garis besar, tujuan uji-coba adalah untuk mengetahui 

butir instrumen yang perlu diubah, diperbaiki, bahkan dibuang sama sekali, serta butir instrumen mana 

yang baik untuk dipergunakan selanjutnya. 

 

Kegiatan uji coba dapat dilakukan dengan kesesuaian butir instrumen dengan hasil belajar yang akan diukur 

(apakah butir instrumen telah mengukur apa yang akan diukur/valid). Selanjutnya dapat dilakukan analisis 

Komponen 

Identitas  

Komponen 

Pokok 



 

butir instrumen dari aspek bahasa, sehingga dapat dimungkinkan kesalahan siswa dalam merespon karena  

faktor bahasa. Sedangkan uji coba dan analisis secara empiris membutuhkan proses yang panjang mulai 

dari ahli, siswa secara perorangan, siswa secara kelompok kecil dan sekelompok siswa sesuai dengan 

situasi nyata di lapangan. Diperlukan pula perangkat uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

beda.  

 

G. Revisi dan Merakit (Instrumen Baru) 

Langkah selanjutnya adalah mengkonfirmasikan butir instrumen  yang valid dengan kisi-kisi. Apabila sudah 

memenuhi syarat dan telah mewakili semua materi yang akan diujikan, selanjutnya dirakit menjadi sebuah 

perangkat tes/non tes. Sedangkan yang belum memenuhi syarat berdasarkan hasil konfirmasi dengan kisi-

kisi, dapat dilakukan perbaikan. 

 

Revisi soal dapat dilakukan dengan memperbaiki bahasa pada butir instrumen secara total. Untuk soal-soal 

yang valid dan telah mencerminkan semua pokok bahasan serta aspek  kemampuan yang hendak diukur 

dapat dirakit menjadi sebuah tes/non tes yang valid dan dilanjutkan dengan merakit tes/non tes hasil revisi. 

Selanjutnya terkait  urutan/penomoran, dalam suatu tes/non tes pada umumnya urutan dilakukan menurut 

tingkat kesukaran yaitu dari yang mudah sampai yang sulit, dari yang sederhana menuju kompleks. 

  



 

BAB IV 

MATERI PEMBELAJARAN 2 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

A. Materi Penelitian Tindakan Kelas 

1. Prinsip Penelitian Tindakan Kelas 

a) Karakteristik Penelitian Tindakan Kelas 

Di Indonesia PTK tergolong masih baru dibandingkan dengan penelitian-penelitian formal yang sudah banyak dilakukan. 

Metode penelitian deskriptif, eksperimen, dan ex post facto adalah tiga penelitian formal yang sudah banyak kita kenal. PTK 

mempunyai karakteristik yang berbeda dengan penelitian-penelitian itu. 

 

Beberapa karakteristik PTK antara lain: 

 Masalahnya nyata, tidak dicari-cari, bersifat kontekstual. 

 Berorientasi pada pemecahan masalah, bukan hanya mendeskripsikan masalah. 

 Data diambil dari berbagai sumber. 

 Bersifat siklik: penelitian-tindakan-penelitian-tindakan-... dst. 

 Partisipatif, dilakukan sendiri. 

 Kolaboratif, dibantu rekan sejawat. 

 

Perbedaan antara PTK dengan penelitian formal adalah sebagai berikut: 

PTK: 

 Dilakukan sendiri oleh guru 

 Memperbaiki pembelajaran secara langsung 

 Hipotesisnya disebut hipotesis tindakan 

 Tidak menggunakan analisis statistik yang rumit 

 Tidak terlalu memperhatikan validitas dan reliabilitas instrumen 

 Sampel tidak perlu representatif 

 

Penelitian Formal: 

 Dilakukan oleh orang lain 

 Mengembangkan teori, melalui generalisasi 

 Biasanya mempersyaratkan hipotesis 

 Menuntut penggunaan analisis statistik 

 Instrumen harus valid dan reliabel 

 Sampel harus representatif 

Cara Memulai PTK 

Uraian tentang cara memulai PTK berikut ini akan menambah pemahaman Anda tentang prinsip-prinsip PTK. 

Kalau Anda sudah biasa mengajar, melakukan PTK bukan hal yang asing. PTK hanyalah alat untuk membantu 

Anda memperbaiki pembelajaran secara sistematis. Jadi Anda fokus saja pada perbaikan pembelajaran, dan 

tanpa disadari Anda akan melakukan langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh peneliti PTK. Setelah 

menyelesaikan bagian ini Anda akan dapat menulis “proposal sederhana” berbentuk matriks, yang nantinya 

akan dikembangkan menjadi “proposal lengkap”. Dengan proposal sederhana sebenarnya Anda sudah dapat 

memulai PTK. 



 

 

Analogi Guru-Dokter 

Cara yang paling mudah untuk memulai PTK adalah dengan menganalogikan kegiatan Anda sebagai “guru 

peneliti PTK” dengan kegiatan seorang “dokter” . Perhatikan Tabel berikut ini. 

Tabel Analogi Guru dengan Dokter 

No Dokter Guru Peneliti PTK 

1 Menanyakan gejala penyakit Mendeskripsikan masalah 

2 Mendiagnosis penyakit Menemukan akar masalah 

3 Menulis resep Menyusun hipotesis tindakan 

4 
Menentukan tema pengobatan, 
misalnya “Mengobati sakit perut” 

Menuliskan judul penelitian 

 

Mendeskripsikan Masalah 

Apakah Anda ingat pertanyaan dokter ketika Anda sudah berada di hadapannya? Ia akan bertanya: "Kenapa 

Pak?" atau "Kenapa Bu?" Maksudnya adalah untuk meminta Anda mendeskripsikan keluhan-keluhan yang 

Anda rasakan. Ia berusaha menggali sebanyak mungkin dengan berbagai pertanyaan: “Bagian mana yang 

sakit? Waktu-waktu apa saja terasanya? Sudah berapa lama? Sudah minum obat apa? Bagaimana hasilnya?" 

Belum cukup dengan keterangan lisan, ia masih meminta Anda berbaring di dipan. Kemudian ia menempelkan 

stetoskop di dada dan perut Anda, menekan-nekan dan mengetuk-ngetuk perut Anda, melihat telakup mata 

Anda, melihat tenggorokan Anda dengan senter, dan sambil lalu ia sudah dapat mengetahui suhu badan 

Anda. Setelah itu ia masih menggunakan tensimeter untuk mengukur tekanan darah dan denyut nadi Anda. 

Singkatnya ia ingin mengungkap serinci mungkin gejala penyakit Anda; tujuannya adalah untuk 

”mendiagnosis” penyakit Anda secara tepat. Makin rinci deskripsi gejala penyakit Anda akan makin mudah ia 

mendiagnosis penyakit Anda itu. 

Dengan cara serupa, masalah yang akan Anda pecahkan melalui PTK harus dideskripsikan secara rinci; 

tujuannya adalah agar Anda dapat menemukan “akar masalah” penelitian Anda secara tepat. Makin rinci 

deskripsi masalah Anda, makin mudah Anda menemukan akar masalah. 

Penemuan akar masalah merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan PTK. Sebelum akar masalah 

ditemukan, Anda sebaiknya tidak terburu-buru memberikan tindakan. Analoginya dengan dunia kedokteran 

adalah dokter yang mengobati rasa pusing berkepanjangan yang dialami pasien. Mula-mula ia mendiagnosis 

secara terburu-buru sebagai penyakit maag; obat yang diberikan adalah promaag. Tentu saja setelah minum 

obat selama tiga hari rasa pusing pasien tidak kunjung hilang. Setelah didiagnosis ulang ternyata penyebabnya 

adalah lubang kecil yang ada di gigi. Setelah gigi dirawat, lubang diberi obat kemudian ditambal dan diberi 

obat yang sesuai, rasa pusing itupun hilang. 

Langkah-langkah berikut ini akan membantu Anda mendeskripsikan masalah penelitian Anda secara rinci: 

1. Mulailah dengan satu kalimat masalah.  

2. Elaborasi kalimat itu serinci mungkin dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

a. Dari mana tahunya? 

b. Bagaimana datanya? 

c. Upaya apa yang telah dilakukan? 

d. Bagaimana hasilnya? 

3. Usahakan kalimat masalah dan elaborasinya itu mencapai ½ -- 1 halaman; setelah itu biasanya Anda akan 

menemukan akar masalahnya. 

 



 

Contoh: 

(Kalimat masalah) ”Nilai IPS siswa kelas I SMP IX Jakarta pada umumnya rendah.” (Dari mana tahunya?) 

Mereka tampak mengerti penjelasan dan contoh soal yang diberikan guru; tetapi ketika soal diganti sedikit 

saja, mereka menjadi bingung dan tidak mampu mengerjakan. Seakan-akan mereka hanya mengerti tentang 

hal yang sudah dijelaskan; hal-hal yang baru sekecil apapun akan menimbulkan kebingungan, tidak mampu 

diatasi. Pada ulangan akhir standar kompetensi (SK) skor rata-rata siswa 5; pada ulangan akhir-semester skor 

rata-rata juga 5. (Bagaimana datanya?) Hal itu dialami oleh sekitar 60% siswa dalam kelas, terjadi pada hampir 

seluruh SK, dan sudah berlangsung dari tahun ke tahun. (Upaya yang sudah dilakukan) Agar pemahaman siswa 

lebih mantap, guru sering menggunakan alat-alat untuk demonstrasi di kelas maupun eksperimen di 

laboratorium. Guru juga sudah menggunakan media Power Point dalam menerangkan; sekali dua kali 

penjelasan diselingi dengan program animasi flash. Siswa-siswa yang bernilai rendah sudah diberi program 

remedial; waktunya di luar jam pelajaran tatap muka. (Bagaimana hasilnya?) Kegiatan demonstrasi/ praktikum 

itu tampaknya belum berhasil menanamkan konsep-konsep fisika secara mantap kepada siswa. Program 

remedial juga tidak banyak menolong karena siswa yang nilainya rendah pada umumnya berusaha untuk 

menghindar.  

 

Menemukan Akar Masalah 

Deskripsi masalah yang rinci sebanyak 1/2 -- 1 halaman itu biasanya sudah dapat mengantarkan Anda ke 

penemuan akar masalah. Dari deskripsi masalah di atas jelas sekali bahwa akar masalahnya adalah 

”pemahaman siswa yang kurang mantap”.  

 

Menyususun Hipotesis Tindakan 

Dalam kasus di atas, metode demonstrasi/eksperimen dan media pembelajaran yang interaktif jelas bukan 

merupakan “obat” bagi akar masalah ”kurang mantapnya pemahaman siswa”. Guru sudah melakukan hal itu 

dan ternyata tidak berhasil. Program remedial juga bukan merupakan obat yang tepat; guru sudah 

melakukannya dan tidak berhasil. Guru harus menemukan ”obat” atau ”tindakan” lain. 

Marilah sejenak kita berfikir tentang hal lain, yaitu pemahaman kita atas konsep "kursi". Begitu mantapnya 

pemahaman kita sehingga ditunjukkan kursi model apapun--berkaki empat, berkaki tiga, berkaki satu, pendek, 

sedang, tinggi, bersenderan, tanpa senderan, berbentuk bulat, berbentuk segi empat, berbentuk sembarang, 

bahan kayu, bahan logam, ditambahi busa agar empuk, dengan pegangan tangan, tanpa pegangan tangan, 

dsb.--kita tidak akan pernah terkecoh, selalu dapat membedakan antara kursi dan bukan kursi. Hal itu kontras 

sekali dengan pemahaman konsep fisika oleh siswa dalam kasus di atas, diubah sedikit saja mereka sudah 

bingung. Apa rahasia penanaman konsep yang mantap tentang kursi itu? 

Dalam menanamkan konsep, pemberian "contoh" yang terbatas jenisnya akan membuat siswa mengalami 

under-generalization atau generalisasi yang terlalu sempit. Sebaliknya lupa memberikan "noncontoh" akan 

membuat siswa mengalami over-generalization atau generalisasi yang terlalu luas. Baik under-generalization 

maupun over-generalization dua-duanya akan mengganggu pemahaman konsep siswa secara mantap. 

Pemberian contoh yang cukup banyak dan disertai dengan noncontoh diduga akan dapat memantapkan 

pemahaman siswa ketika diterangkan. Dalam literatur, cara itu dikenal dengan metode concept attainment 

atau metode pencapaian konsep. 

Hipotesis-tindakan penelitian ini menjadi: "Metode concept attainment akan meningkatkan hasil belajar IPS 

siswa kelas I SMP IX Jakarta." 

Secara operasional tindakan yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Tiap konsep-baru yang esensial ditanamkan menggunakan metode concept attainment, dengan 

pemberian contoh-contoh yang cukup banyak dan disertai dengan noncontoh. 



 

2. Contoh soal yang diberikan harus cukup banyak dan barvariasi, disertai dengan jawaban. 

3. Dihindarkan ”pemberian contoh yang terbatas” tetapi ”pemberian soal latihan dan PR yang terlalu 

banyak”. 

 

Catatan: Penggunaan alat-alat untuk demonstrasi/praktikum tetap dilakukan karena merupakan karakteristik 

pembelajaran fisika. Program remedial bagi siswa-siswa yang lambat juga terus dilakukan karena merupakan 

prinsip pembelajaran yang sudah baku. Jadi tindakan dalam PTK tidak dimaksudkan untuk “menggantikan” 

metode dan prinsip sudah baku, melainkan “menambahkan” metode-metode baru. 

Menuliskan Judul Penelitian 

Akhirnya Anda tinggal menuliskan judul penelitian, secara singkat tetapi jelas. Isi judul sama dengan isi 

hipotesis tindakan, tetapi redaksinya diubah dari kalimat menjadi frasa.  

Hipotesis tindakan, kalimat: "Metode concept attainment akan meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas I 

SMP IX Jakarta." 

Judul penelitian, frasa: “Peningkatan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas I SMP IX melalui Metode Concept 

Attainment” 

Penulisan frasa untuk judul penelitian menggunakan huruf besar pada tiap kata, dan tidak diakhiri dengan 

titik; sedangkan penulisan kalimat untuk hipotesis tindakan hanya menggunakan huruf besar di awal kalimat, 

dan diakhiri dengan titik. 

 

Dari uraian di atas jelas bahwa judul penelitian datang "paling akhir", setelah deskripsi masalah, penemuan 

akar masalah, dan penyusunan hipotesis tindakan. Sangat aneh kalau ada peneliti PTK yang langsung ingin 

menemukan judul. Analoginya adalah dokter yang begitu bersemangat dengan obat barunya, baru kemudian 

mencari orang yang sakit. Penelitian harus dimulai dari masalah, karena pada dasarnya penelitian adalah 

pemecahan masalah. 

Catatan: Analogi guru-dokter dalam penelitian PTK tidak seluruhnya benar. Minimal ada dua hal yang perlu 

diperhatikan. Pertama, dalam dunia kedokteran setelah pasien sembuh pemberian obat dihentikan; dalam 

PTK setelah perlakuan berhasil akan dilanjutkan terus sebagai metode baru yang lebih efektif. Kedua, dalam 

dunia kedokteran pengobatan pada umumnya hanya berfungsi untuk mengembalikan pasien ke kondisi 

awal/normal, yaitu sehat; dalam PTK dapat dicobakan hal-hal baru yang melebihi keadaan awal/normal. 

 

Proposal Sederhana  

Dari hasil analisis di atas dapatlah dirangkum proposal sederhana dalam bentuk matriks seperti pada tabel 

berikut ini: 

Tabel Proposal Sederhana dalam Pelajaran IPS SMP 

No 
Aspek-aspek 

Penelitian 
Uraian 

1 Kalimat Masalah 
Nilai IPS siswa Kelas I SMP IX Jakarta pada 
umumnya rendah.  

2 Akar Masalah 
Pemahaman siswa kurang mantap ketika 
diterangkan. 

3 Hipotesis Tindakan "Metode concept attainment akan meningkatkan 



 

hasil belajar IPS siswa kelas I SMP IX Jakarta." 

Tindakan Operasional: 

a. Tiap konsep-baru yang esensial ditanamkan 
menggunakan metode concept attainment, 
dengan pemberian contoh-contoh yang cukup 
banyak dan disertai dengan noncontoh. 

b. Contoh soal yang diberikan harus cukup banyak 
dan barvariasi, disertai dengan jawaban. 

c. Dihindarkan ”pemberian contoh yang terbatas” 
tetapi ”pemberian soal latihan dan PR yang 
terlalu banyak”. 

4 Judul Penelitian “Peningkatan Hasil Belajar IPS siswa kelas I SMP IX 
Jakarta melalui Metode Concept Attainment” 

 

Dengan berbekal proposal sederhana ini Anda sudah dapat mulai melakukan PTK di kelas Anda. Tindakan 

yang akan Anda lakukan sudah jelas karena bersifat operasional. Ukuran operasional adalah dapat dilakukan 

oleh orang lain yang membaca hipotesis itu. Analoginya dengan dunia kedokteran, hipotesis tindakan 

"Metode concept attainment akan meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas I SMP IX Jakarta" adalah 

sebagai obat, sedangkan ”tindakan operasional” yang terdiri dari tiga butir itu adalah cara meminum atau 

dosisnya. 

 

Contoh Proposal Sederhana Lainnya 

Tabel Proposal Sederhana dalam Mata Pelajaran IPS SMP 

No 
Aspek-aspek 

Penelitian 
Uraian 

1 Kalimat Masalah 
Para siswa cepat lupa dalam pelajaran IPS Kelas VII 
SMP Y Bekasi.  

2 Akar Masalah 
Siswa kurang berkesan dalam tiap peristiwa 
pembelajaran. 

3 Hipotesis Tindakan "Cerita-cerita yang aneh akan meningkatkan daya 
ingat siswa dalam pelajaran IPS Kelas VII SMP Y 
Bekasi." 

Tindakan Operasional: 

a. Tiap pembelajaran tatap muka, guru 
menyiapkan beberapa cerita aneh yang relevan, 
dapat diambil dari surat kabar atau artikel 
internet. 

b. Dalam membahas konsep penting, cerita aneh 
itu dibacakan. Satu pertemuan tatap muka 
cukup 1—2 cerita aneh. 

c. Siswa diminta menanggapi cerita aneh itu secara 
kelompok; .yang baik diberi pujian. 

4 Judul Penelitian “Peningkatan Daya Ingat Siswa melalui Pembacaan 



 

Cerita-cerita Aneh dalam Pelajaran IPS Kelas VII 
SMP Y Bekasi” 

 

Tabel Proposal Sederhana dalam Mata Pelajaran Matematika SD 

No 
Aspek-aspek 

Penelitian 
Uraian 

1 Kalimat Masalah 
Siswa yang lemah tidak peduli dengan nilai rendah 
dalam mata pelajaran matematika di Kelas VI SD Z 
Depok. 

2 Akar Masalah 
Persepsi diri siswa rendah, merasa dirinya sebagai 
siswa yang bodoh. 

3 Hipotesis Tindakan "Pemberian Pengalaman Sukses akan 
Meningkatkan Kepedulian Siswa terhadap Nilai 
Matematika Kelas VI SD Z Depok." 

Tindakan Operasional: 

a. Dalam pembelajaran, guru memberi perhatian 
lebih besar kepada siswa-siswa yang lemah. 

b. Tiap pertemuan tatap muka, satu dua orang 
siswa yang lemah diberi tugas yang mudah. 
Setelah yakin dapat mengerjakan, mereka 
diminta maju ke papan tulis, diikuti dengan 
pujian. 

c. Siswa yang pandai tetap diberi tugas, seperti 
biasanya. 

4 Judul Penelitian “Peningkatan Kepedulian Siswa terhadap Nilai 
Matematika melalui Pemberian Pengalaman 
Sukses dalam Pelajaran Matematika Kelas VI SD Z 
Depok” 

 

Masalah yang Layak Diteliti dan Profesionalisme Guru 

Masalah yang Layak Diteliti 

Tidak semua masalah dapat dipecahkan melalui PTK, hanya masalah yang berada dalam kendali guru. 

Rendahnya "input siswa" yang masuk sekolah Anda, suara berisik karena "sekolah Anda berada di pinggir 

jalan", dan "status ekonomi sosial orang tua siswa" adalah contoh-contoh masalah yang berada di luar kendali 

guru, tidak layak untuk diteliti. Sebaliknya masalah yang sudah terlalu jelas juga tidak layak diteliti karena tidak 

perlu. Misalnya selama ini Anda mengajar secara monoton, menggunakan metode ceramah sepanjang hari, 

dan siswa merasa jenuh. Kemudian Anda akan menerapkan metode bermain peran agar siswa lebih aktif. Hal 

itu sudah terlalu jelas, siswanya pasti akan menjadi aktif. Anda tinggal melaksanakan secara langsung. 

Analoginya adalah upaya Anda menyiram tanaman di pot yang layu karena tidak disiram. Anda tinggal 

langsung meyiram, tidak perlu meneliti dulu; hasilnya sudah jelas, tanaman pasti akan menjadi segar. 

Penelitian diawali dengan masalah, yang masih meragukan.  

 

Profesionalisme Guru 



 

Pertanyaan "Upaya apa yang sudah dilakukan?" pada bagian ”Mendeskripsikan Masalah” di atas penting 

untuk dikemukakan. Hal itu menandakan bahwa Anda seorang guru profesional, yang telah menerapkan 

berbagai metode secara kreatif tetapi belum berhasil. Bagian yang belum berhasil itulah yang Anda teliti 

melalui PTK. Analogi dengan tanaman di pot tadi, jika telah disiram dan dipupuk tetapi tanaman masih tetap 

layu, barulah itu merupakan masalah penelitian yang sangat menarik. 

Setelah beberapa kali melakukan PTK, Anda akan terbiasa memberikan tindakan secara sistematis. Anda juga 

akan merasakan bahwa PTK tidak banyak berbeda dengan pembelajaran biasa. Secara tidak sadar Anda akan 

melakukan PTK setiap saat; dan Anda akan mendapat predikat sebagai guru profesional yang reflektif. 

b) Metode Penelitian 

Anda perlu menegaskan metode penelitian yang Anda gunakan, yaitu PTK, disertai model yang digunakan. Biasanya PTK di 

sekolah menggunakan Model Kemmis & Taggart seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar 1. PTK Model Kemmis & Taggart 

Siklus Penelitian 

Salah satu ciri khas PTK adalah adanya siklus. Menurut Kemmis dan McTaggart siklus terdiri dari empat 

komponen, yaitu: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengamatan, dan (4) Refleksi. Analoginya dengan 

pengobatan oleh dokter, satu siklus adalah rangkaian empat kegiatan: (1) Pemberian resep kepada pasien, (2) 

Peminuman obat oleh pasien, (3) Pengukuran peningkatan kesehatan pasien ketika kembali lagi ke dokter, 

dan (4) Analis dan evaluasi kesehatan pasien. Siklus PTK sebenarnya adalah satu satuan penelitian yang 

lengkap, karena komponen-komponennya lengkap dari perencanaan sampai refleksi. Jadi kalau Anda 

melakukan PTK dengan lima siklus, sebenarnya Anda melakukan lima penelitian secara berkelanjutan. PTK 

sebaiknya minimal terdiri dari tiga siklus; kalau baru satu siklus sudah berhasil kemungkinan masalahnya 

terlalu sederhana. 

Satu siklus minimal terdiri dari tiga pertemuan tatap muka dengan perlakuan yang sama, agar intensif. 

Misalnya Anda melakukan siklus dengan tiga pertemuan. Pada pertemuan pertama Anda menggunakan 

metode concept attainment pada konsep-konsep penting yang diajarkan, diikuti dengan pemberian contoh 

soal yang bervariasi, dan PR yang bervariasi juga. Pada pertemuan kedua dan ketiga Anda melakukan hal yang 

sama secara konsisten. Analoginya adalah proses minum obat oleh pasien; selama tiga hari ia meminum obat 



 

yang sama dengan dosis yang sama, berulang-ulang. Hal itu dilakukan agar data yang diperoleh bersifat jenuh, 

artinya lengkap. Kalau perlakukan hanya dilakukan satu kali dan hasilnya baik, ada kemungkinan hal itu hanya 

kebetulan. Tetapi kalau perlakuan sudah dilakukan tiga kali dan hasilnya baik, kita dapat mengambil 

kesimpulan bahwa hasil itu memang benar-benar baik, bukan karena kebetulan. 

Perencanaan 

Perencanaan pada siklus pertama tidak lain adalah hipotesis-tindakan yang telah Anda tetapkan sebelumnya. 

Perencanaan adalah variabel bebas penelitian Anda. Perencanaan pada siklus kedua, ketiga, dan selanjutnya 

belum dapat ditentukan karena harus dibuat berdasarkan hasil refleksi terhadap siklus sebelumnya. Dalam 

RPP, hipotesis-tindakan itu harus dapat dilihat posisinya, bisa di pembelajaran pendahuluan, pembelajaran 

inti, dan/atau di pembelajaran penutup. Ada baiknya dalam RPP hipotesis tindakan itu Anda cetak tebal agar 

posisinya dalam pembelajaran-biasa terlihat dengan jelas. Seperti telah disinggung sebelumnya, sebaiknya 

hanya bagian tertentu dari pembelajaran yang Anda diperbaiki melalui PTK. Analoginya dengan badan kita, 

hanya bagian-bagian tertentu yang diobati oleh dokter.  

 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah uraian tentang implementasi perencanaan Anda, masih berbicara tentang variabel bebas. 

Kalau seluruh perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik sepanjang siklus, Pelaksanaan hanya akan berisi 

satu kalimat, yaitu: "Seluruh perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik." Tetapi hal itu jarang terjadi; yang 

sering terjadi adalah sebaliknya: "Perencanaan sih boleh, tetapi pelaksanaannya?" Analoginya dengan dokter, 

pelaksanaan adalah uraian tentang kegiatan minum-obat pasien. Mungkin saja pertama kali minum obat 

pasien merasa mual dan muntah, sehingga obat belum bisa masuk. Yang kedua dan ketiga masih mengalami 

hal serupa. Baru pada peminuman keempat, pada hari kedua, obat itu bisa masuk. Cerita yang ingin didengar 

dokter dalam Pelaksanaan berkisar pada hal itu, belum berbicara tentang peningkatan kesehatan pasien. 

Uraian Pelaksanaan sifatnya holistik, mencakup ketiga pertemuan dalam satu siklus, tetapi tidak menceritakan 

pertemuan per pertemuan. Agar uraian menjadi sistematis dan tidak terjebak pada pertemuan per 

pertemuan, Anda perlu membuat unsur-unsur variabel bebas itu, kemudian diuraikan keberhasilan dan 

kegagalannya. Dalam hal penggunaan metode concept attainment misalnya, unsur-unsurnya adalah langkah-

langkah metode itu sendiri. Contoh uraian Pelaksanaan Siklus 1: "Ketika diberikan dua kolom berisi daftar 

istilah fisika, yang satu diberi judul YA dan satu lagi BUKAN, sebagian besar siswa memperhatikan sambil 

berfikir. Perhatian siswa meningkat ketika mereka diminta menambahkan istilah baru di kolom YA. Mereka 

mulai berdiskusi dengan teman kelompoknya dan berusaha menemukan istilah-istilah baru. Masih ada 

beberapa siswa di barisan belakang yang belum terfokus perhatiannya. Ketika diminta memberi nama konsep 

yang mewakili semua istilah yang berada di kolom YA, mereka lebih tertantang lagi. Beberapa siswa tunjuk 

tangan dan menyebutkan konsep; guru menuliskan di papan tulis. Tetapi ketika diminta menyebutkan atribut 

kritikal dari konsep yang diajukan mereka mendapat kesulitan. Dst., dst...." 

Pengamatan 

Pada bagian inilah Anda mulai memaparkan perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel terikat, yaitu 

variabel yang Anda tingkatkan melalui PTK ini. Seluruh hasil pengukuran menggunakan instrumen, disajikan 

datanya di bagian Pengamatan ini. Dalam PTK instrumennya bermacam-macam, tidak hanya tes; semua 

datanya disajikan di sini. Tampilan yang khas di bagian Pengamatan ini adalah tabel, diagram, dan grafik; 

tetapi uraian naratif juga ada, yaitu untuk menyajikan hasil wawancara atau catatan lapangan. 

 

Refleksi 

Dalam refleksi, Anda akan membahas data yang telah tersaji dalam Pengamatan di atas. Baik keberhasilan 

maupun kegagalan semuanya dibahas. Keberhasilan perlu dibahas untuk mengetahui apakah benar 

penyebabnya adalah tindakan yang Anda berikan. Jika benar berarti hipotesis-tindakan Anda benar. Tetapi 

Anda harus jeli, belum tentu keberhasilan itu akibat dari hipotesis-tindakan. Sebagai contoh dalam metode 



 

concept attainment, setelah berlangsung satu siklus ternyata pemahaman siswa tidak meningkat. Kemudian 

pada siklus berikutnya Anda sebagai peneliti memberikan tambahan drill sebanyak-banyaknya sehingga siswa 

hafal akan tipe-tipe soal yang keluar dalam tes. Pada akhir siklus-kedua pemahaman siswa meningkat. Apakah 

peningkatan itu akibat dari hipotesis penelitian? Boleh jadi bukan; peningkatan itu lebih banyak disebabkan 

oleh metode drill and practice daripada metode concept attainment. 

Terutama kegagalan, harus dibahas secara sungguh-sungguh, sebaiknya bersama kolaborator Anda. Langkah-

langkahnya sama dengan pada awal siklus pertama: mendeskripsikan masalah secara rinci, menemukan akar 

masalah, bertanya mengapa dan mengapa, dan mencari alternatif tindakan. Ingat bahwa siklus pertama 

sebenarnya adalah satu penelitian. Pada siklus kedua Anda melakukan satu penelitian lagi. Tujuan utama 

refleksi adalah mencari alternatif tindakan untuk diterapkan pada siklus berikutnya. Sebaiknya Anda bukan 

mengganti tindakan melainkan melengkapi atau memodifikasi tindakan; tindakan utamanya concept 

attainment masih tetap. 

Pergantian Siklus 

Pergantian dari satu siklus ke siklus berikutnya dapat dilakukan berdasarkan jumlah pertemuan, seperti telah 

disinggung di atas. Tetapi Anda dapat menggunakan dasar lain, misalnya jumlah minggu, kompetensi dasar, 

atau pokok bahasan. Tindakan pada siklus berikutnya ditentukan berdasarkan refleksi terhadap hasil siklus 

sebelumnya. Analoginya dengan dokter, resep-baru dibuat berdasarkan hasil penilaian terhadap resep 

sebelumnya. Tindakan pada siklus baru harus berbeda secara signifikan dengan siklus sebelumnya. Kalau 

hanya pengulangan berarti masih bagian dari siklus sebelumnya.  

 

Insrumen Penelitian 

Karena PTK mengandung unsur inovasi, biasanya ada hal-hal tertentu yang perlu dipersiapkan secara khusus. 

Salah satunya adalah instrumen penelitian, yang berbeda dengan instrumen yang biasa Anda pakai sehari-hari. 

Tes hasil belajar yang biasanya cukup dengan C1, C2, ... s.d. C6 misalnya, sekarang akan terfokus pada C2 saja, 

tetapi dirinci menjadi tujuh komponen, yaitu: (1) menginterpretasi, (2) memberi contoh, (3) mengklasifikasi, 

(4) merangkum, (5) menginferensi, (6) membandingkan, dan (7) menjelaskan. Wawancara dengan siswa yang 

biasanya Anda lakukan secara spontan, sekarang dibuat pedomannya dulu agar lebih terfokus; demikian juga 

kegiatan observasi, Anda buat lembar observasinya. Catatan lapangan perlu Anda siapkan dulu penulisannya; 

ini paling mudah karena tidak perlu ada instrumen khusus. Catatan lapangan tidak lain adalah catatan harian 

atau diary, untuk menuangkan hal-hal yang sangat berkesan. Kalau penelitian dilakukan dengan penuh 

antusiasme, Anda akan menemukan hal-hal yang sangat berkesan dan secara mudah dapat dituliskan dalam 

catatan lapangan.  

Agar lebih sederhana kita sepakati dulu bahwa yang dimaksud dengan instrumen dalam PTK adalah alat untuk 

mengukur keberhasilan tindakan pada variabel yang ingin Anda tingkatkan, yaitu variabel terikat. Agar lebih 

ilmiah, setiap instrumen yang Anda buat harus dibuat kisi-kisinya dulu; dan kisi-kisi itu dibuat berdasarkan teori 

yang ada di bagian Kajian Pustaka. Oleh karena itu, teori dalam Kajian Pustaka hendaknya sedemikian rupa 

sehingga dapat mengarahkan pembuatan instrumen. Sangat kurang baik teori yang diuraikan secara panjang 

lebar tetapi tidak memberikan petunjuk apapun untuk pembuatan instrumen.  

Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Yang sudah Anda kenal dengan baik tentu saja instrumen untuk mengukur hasil belajar, yang biasa disebut 

tes. Tes yang baik harus valid, yaitu mengukur apa yang harus diukur. Validitas tes biasanya didekati dengan 

kisi-kisi, yang akan menjamin keterwakilan kompetensi dan tingkat kognisi yang akan diukur. Validitas seperti 

itu disebut validitas isi, karena penekanannya pada keterwakilan isi. Syarat lainnya, tes yang baik harus reliabel 

atau ajeg, yaitu jika digunakan dengan cara yang sama hasilnya akan sama. Reliabilitas tes diketahui setelah 

tes diuji coba; koefisiennya dihitung dengan rumus-rumus statistik, seperti rumus split half test, KR-20, atau 



 

Alfa Chronbach. Dalam PTK uji reliabilitas tes seperti itu tidak dilakukan karena jarang guru yang 

mengujicobakan tes sebelum menggunakan. Tetapi penggunaan kisi-kisi untuk menjamin validitas tes seperti 

dijelaskan di atas sebaiknya dilakukan oleh peneliti PTK. 

Di samping tes, dalam PTK digunakan berbagai jenis instrumen, di antaranya: (1) Lembar observasi, (2) 

Pedoman wawancara, (3) Pedoman telaah dokumen, (4) Kuesioner, (5) Rating scale, (6) Portofolio, (7) Skala 

sikap, dan (8) Catatan lapangan. Seperti halnya tes, instrumen-instrumen itu harus dibuat berdasarkan kisi-kisi 

agar validitas-isi nya terjamin. Di samping itu masih ada validitas lain yang harus dipenuhi oleh instrumen-

instrumen itu, yaitu validitas konstruk. Untuk memperoleh validitas konstruk, kisi-kisi instrumen harus dibuat 

berdasarkan teori yang telah dibahas di Kajian Pustaka. Singkatnya, "Instrumen harus dibuat berdasarkan kisi-

kisi, dan kisi-kisi harus dibuat berdasarkan teori." 

Triangulasi 

Sebagai ganti penghitungan menggunakan rumus-rumus, reliabilitas instrumen dalam PTK didekati dengan 

teknik triangulasi. Artinya, satu variabel terikat (yang akan ditingkatkan) diukur dengan beberapa instrumen. 

Motivasi siswa misalnya, tidak cukup diukur dengan kuesioner, tetapi ditambah dengan wawancara dan 

observasi. Jika ketiga instrumen itu menghasilkan data yang sama atau mirip, barulah dapat ditafsirkan bahwa 

data itu benar. Reliabilitas instrumen dalam PTK juga dapat didekati dengan pengamatan yang cukup lama 

sehingga datanya mencapai tingkat jenuh atau mencukupi. Lamanya pengamatan harus dibarengi dengan 

tingkat ketelitian dan keseksamaan. 

 

Pelanggaran Validitas Instrumen 

Seringkali peneliti PTK secara tidak sadar telah melanggar validitas instrumen, yaitu membuat instrumen 

tanpa didasari kisi-kisi dan teori. Serinkali instrumen bahkan tidak mengukur yang harus diukur. Mengukur 

motivasi misalnya, menggunakan tes hasil belajar. 

 

Instrumen Spontan 

Peneliti sering membuat instrumen secara spontan yang diperkirakan dapat mengukur keberhasilan 

penelitiannya. Dasarnya lebih banyak perasaan daripada penalaran yang sistematis. Setelah instrumen jadi 

dan ditanyakan kisi-kisinya, peneliti itu tidak dapat menjawab. Hampir dapat dipastikan bahwa instrumen 

seperti itu tidak ada dasar teorinya. Spontanitas itu seringkali menghasilkan bermacam-macam instrumen, 

untuk mengukur berbagai variabel. Maksud hati mungkin ingin menerapkan triangulasi, tetapi kurang tepat 

arahnya. Kalau triangulasi adalah mengukur satu variabel dengan beberapa macam instrumen, dalam 

instrumen spontan itu mengukur banyak variabel dengan banyak instrumen yang tidak jelas dasar teorinya. 

 

Instrumen ”Teh Botol” 

"Apapun makanannya, minumannya Teh Botol"; begitulah bunyi iklan di televisi. Hal serupa sering terjadi 

dalam PTK. "Apapun masalahnya, instrumennya tes hasil belajar." Masalah rendahnya motivasi misalnya, 

instrumennya tes hasil belajar, seperti telah disinggung sebelumnya. Dasar pemikirannya, kalau motivasi 

meningkat siswa akan belajar lebih aktif sehingga hasil belajarnya meningkat. Hal itu bisa benar, tetapi bisa 

juga tidak. Peningkatan hasil belajar itu bisa disebabkan oleh faktor lain, seperti minat, media, dan tingkat 

kesulitan soal. Yang jelas teori tentang motivasi berbeda dengan teori tentang hasil belajar. Kalau teorinya 

berbeda kisi-kisinya harus berbeda, dan instrumennya dengan sendirinya akan berbeda. Jadi mengukur 

motivasi dengan hasil belajar dapat dikatakan mengukur variabel lain. 

 

Kisi-kisi Instrumen 

Yang paling mudah adalah membuat kisi-kisi tentang hasil belajar; Anda sudah terbiasa melakukannya. Berikut 

ini diberikan beberapa contoh instrumen untuk mengukur hasil belajar atau pemahaman siswa. 

 



 

Tabel Contoh Kisi-kisi Tes Pemahaman Siswa 

Kompetensi 
dan Indikator 
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KD 1        

Indikator 1        

Indikator 2        

KD 2        

Indikator 1        

Indikator 2        

Keterangan: KD = kompetensi dasar 

 

Tabel Contoh Kisi-kisi Pedoman Wawancara Pemahaman Siswa 

Kompetensi 
dan Indikator 

Kriteria 
Sangat 
Kurang 

Kurang Baik 
Sangat 

Baik 

KD 1      

Indikator 1 Interpretasi 
tentang Indikator 1 

    

Indikator 2 Kemampuan 
klasifikasi tentang 
indikator 2 

    

KD 2      

Indikator 3 Inferensi tentang 
indikator 3 

    

Indikator 4 Kemampuan 
membandingkan 
tentang indikator 4 

    

Indikator 5 Kemampuan 
menjelaskan 
tentang indikator 5 

    

 

Tabel 7. Contoh Kisi-kisi Lembar Observasi Pemahaman Siswa 

No Indikator 
Pemahaman 

Sangat 
Kurang 

Kurang Baik Sangat 
Baik 

1 Menginterpretasi     



 

2 Memberi contoh     

3 Mengklasifikasi     

4 Merangkum     

5 Menginferensi     

6 Membandingkan     

7 Menjelaskan     

 

Perlu diperhatikan bahwa ketiga kisi-kisi di atas mengukur variabel yang sama, yaitu pemahaman siswa, secara 

triangulatif. Artinya variabel yang sama diamati dari berbagai sudut pandang. 

 

Instrumen untuk Variabel Bebas? 

Perlukah variabel bebas (metode yang digunakan) diukur-ukur menggunakan instrumen seperti halnya 

variabel terikat (variabel yang ditingkatkan)? Marilah kita bandingkan dengan pekerjaan dokter. Apakah yang 

biasanya diukur oleh seorang dokter, kegiatan minum obat pasien sesuai resep (variabel bebas) atau 

peningkatan kesehatan pasien (variabel terikat)? Tentu saja yang terakhir. Ketepatan pemakaian metode 

memang perlu diperhatikan dalam PTK, tetapi tidak perlu diukur-ukur menggunakan instrumen. Jika 

dilakukan, pekerjaan peneliti akan bertambah banyak, yang akan membuatnya stress dan lelah. Setelah selesai 

penelitian ia akan mengatakan dalam hati: "Sekali ini saja saya melakuan penelitian." Hal ikhwal variabel bebas 

cukup disampaikan secara naratif di bagian "Pelaksanaan" dari siklus penelitan (yang terdiri dari Perencanaan, 

Pelaksanaan, Observasi, dan Refleksi). Ada kerugian lain jika variabel bebas diukur-ukur dengan instrumen dan 

disajikan datanya dalam bentuk tabel-tabel. Benang merah laporan penelitian menjadi kabur dan hasil 

penelitian sukar dipahami oleh pembaca. 

 

Kolaborasi 

Perlu dikemukakan jumlah dan latar belakang pendidikan kolaborator, dan waktu pertemuan. Misalnya 

kolaborator internal adalah teman sejawat, guru semata pelajaran. Pertemuan dilakukan secara intensif 

pada penulisan proposal dan pembuatan instrumen. Pada saat implementasi, pertemuan dilakukan 

seminggu sekali pada akhir pekan untuk membicarakan masalah-masalah yang ditemukan pada minggu 

berjalan, dan rencana untuk minggu berikutnya. Kolaborator internal juga membantu melakukan 

pengukuran menggunakan instrumen-instrumen yang tersedia pada akhir siklus. Kolaborator ekternal 

adalah dosen perguruan tinggi yang membantu pada penulisan proposal. 

 

c) Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas 

Setelah mempunyai proposal sederhana, hasil kegiatan sebelumnya, Anda akan sangat mudah 

mengembangkannya menjadi proposal lengkap. Hal-hal yang esensial telah tertulis dalam proposal 

sederhana itu, terutama deskripsi masalah, rumusan masalah, dan hipotesis tindakan. 

 

 

 

Sistematika Proposal Penelitian 

Sistematika proposal penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut:  



 

Judul 

Bab 1 Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

 

Bab 2 Kajian Pustaka 

A. Deskripsi Teori 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

C. Kerangka Berfikir 

D. Hipotesis Tindakan 

Bab 3 Metodologi Penelitian 

A. Setting Penelitian 

B. Metodologi Penelitian 

C. Siklus Penelitian 

D. Kriteria Keberhasilan 

E. Instrumen Penelitian 

F. Anallisis Data  

G. Kolaborasi 

H. Jadual Penelitian 

Daftar Pustaka 

Judul PTK 

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, judul penelitian harus singkat tetapi jelas. Isinya sama dengan 

hipotesis tindakan tetapi dengan rumusan yang berbeda. Judul harus mengandung variabel bebas (tindakan 

yang diberikan) dan variable terikat (variabel yang akan ditingkatkan). Contohnya adalah sebagai berikut: 

 

“Peningkatan Hasil Belajar IPS siswa kelas I SMP IX Jakarta  Melalui Metode Concept 

Attainment” 

 

Variabel bebasnya metode concept attainment dan variabel terikatnya hasil belajar sejarah. Jumlah kata 

sebaiknya tidak lebih dari 15. Topik atau pokok bahasan kurang perlu untuk dicantumkan dalam judul karena 

keterangan “Hasil Belajar IPS siswa kelas I SMP IX Jakarta “ sudah cukup spesifik. Jika topik dicantumkan, 

misalnya “Kemagnetan”, seolah-olah metode concept attainment itu hanya berlaku pada topik Kemagnetan. 

Masalah yang dipecahkan dalam PTK seharusnya yang bersifat lintas pokok bahasan, seperti: hasil belajar, 

motivasi, dan kreativitas. Dengan demikian penggunaan siklus akan lebih leluasa, tanpa dibatasi oleh topik. 

Judul sebaiknya menampilkan hal-hal yang inovatif untuk menarik pembaca; pertama kali orang membaca 

hasil penelitian Anda adalah pada judulnya. PTK pada dasarnya adalah sarana untuk melakukan inovasi 

pembelajaran. Sejak munculnya PTK orang menganggap bahwa cooperative learning merupakan 

pembelajaran inovatif. Hampir semua peneliti PTK memilih judul itu kalau diminta membuat proposal. 

Akibatnya cooperative learning sudah diteliti oleh banyak orang, dan menjadi hal yang biasa. Sayangnya PTK 

yang mereka lakukan bersifat semu; setelah selesai PTK mereka kembali ke pembelajaran biasa. 

  

Pendahuluan (Bab 1) 

Fungsi utama pendahuluan adalah untuk menjelaskan mengapa penelitian 



 

Anda perlu dilakukan. Sampai halaman kedua, pendahuluan harus sudah dapat mengemukakan masalah 

penelitian secara jelas. Uraian di halaman-halaman berikutnya masih dapat ditambahkan, tetapi sifatnya hanya 

menegaskan dan melengkapi. Sebaiknya dihindarkan uraian kesana-kemari sampai berhalaman-halaman, dan 

baru mengemukakan masalah penelitian di bagian akhir. 

Latar belakang masalah berfungsi untuk membuat masalah penelitian Anda terlihat lebih menonjol, penting, 

dan mendesak. Masalah penelitian tidak lain adalah deskripsi masalah yang sudah Anda tulis sebelumnya, di 

Bagian A; sifatnya mikro, yaitu tentang pembelajaran di kelas Anda. Agar terlihat penting, masalah mikro itu 

harus dibingkai dengan masalah makro yang berskala nasional. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa Anda 

sebagai peneliti memahami isu-isu nasional yang relevan. Namun perlu dihindari kesan bahwa penelitian Anda 

berskala nasional; kenyataannya penelitian Anda hanya berskala kelas. Oleh larena itu uraian latar belakang 

maksimal dua alinea, dan segera disambung dengan masalah mikro yang berupa deskripsi masalah itu. Berikut 

ini adalah contohnya. 

Bab 1 Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Standar kompetensi luluan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) melalui 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2002 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah menuntut 

kompetensi yang tinggi dari para lulusan sekolah menengah. Bersamaan dengan itu dikeluarkan juga Standar 

Proses yang menuntut proses pembelajaran yang berkualitas, menuju lulusan yang “cerdas dan 

komprehensif”, sesuai dengan moto Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Implikasinya guru harus 

senantiasa meningkatkan kompetensi agar kualitas pembelajarannya terus meningkat. 

 

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah tenaga profesional yang dilatih 

secara khusus melalui pendidikan profesi, untuk mendapatkan sertifikat sebagai pendidik profesional. Salah 

satu ciri guru profesional adalah bersifat reflektif. Setiap kali melaksanakan pembelajaran ia selalu melakukan 

refleksi untuk mengetahui kelemahan-kelemahannya, dan selanjutnya berusaha untuk memperbaiki.  

 

Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan cara yang sistematis untuk melakukan refleksi secara intensif dan 

melakukan perbaikan pembelajaran secara sistematis. Di SMP Negeri IX Jakarta nilai IPS Kelas I pada 

umumnya rendah. Mereka tampak mengerti penjelasan dan contoh soal yang diberikan guru, tetapi ketika 

soal diganti sedikit saja mereka menjadi bingung dan tidak dapat mengerjakan. Seakan-akan mereka hanya 

mengerti tentang hal yang dijelaskan; hal-hal baru sekecil apapun akan menimbulkan kebingungan, tidak 

mampu diatasi. Pemahamannya barulah sampai di permukaan, belum mendalam. Pada ulangan akhir yang 

mencakup satu standar kompetensi nilai rata-rata siswa 5; pada ulangan akhir semester rata-rata juga 5. Hal 

itu dialami oleh sekitar 60% siswa dalam kelas, terjadi di hampir seluruh SK, dan sudah berlangsung dari tahun 

ke tahun. 

 

Berbagai upaya telah dilakukan guru untuk mengatasi masalah itu. Guru telah menggunakan salat-alat peraga 

untuk demonstrasi di kelas, dan melakukan eksperimen di laboratorium. Guru juga sudah menggunakan 

media Power Point untuk menjelaskan; sekali-sekali penjelasan guru diselingi dengan program animasi flash. 

Tetapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. Siswa-siswa yang hasil belajarnya rendah sudah disediakan 

program remedial; waktunya di luar jam pelajaran tatap muka. Tetapi hasilnya juga belum seperti yang 

diharapkan; siswa yang nilainya rendah cenderung ingin menghindar dari kegiatan itu. Secara singkat dapat 

dikatakan bahwa pemahaman konsep siswa kurang mantap ketika diterangkan. Kemungkinan contoh-contoh 



 

yang diberikan guru kurang banyak sehingga siswa mengalami under-generalization; noncontoh juga tidak 

disertakan sehingga siswa mengalami over-generalization. Kedua-duanya membuat pemahaman siswa tidak 

mantap. Perlu dicarikan metode alternatif yang membuat siswa belajar secara mantap. 

 

Rumusan masalah penelitian telah tersirat dalam hipotesis tindakan yang ada dalam proposal sederhana yang 

telah Anda buat di Bagian A; Anda tinggal memindahkan ke sini. Masalah penelitian biasanya disajikan dalam 

bentuk pertanyaan, tetapi tidak harus. Inilah contohnya. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah metode concept attainment dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas I SMP IX Jakarta? 

 

Bagian terakhir pendahuluan adalah tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan PTK tidak sekedar ingin 

“mengetahui peningkatan” variabel terikat (yang akan ditingkatkan), tetapi lebih pada “meningkatkan” 

variabel terikat itu. Ingin “mengetahui peningkatan” mempunyai konotasi “setelah tahu akan selesai” 

sehingga peneliti PTK banyak yang kembali ke metode semula setelah penelitian selesai; sedangkan 

“meningkatkan” mempunyai arti ingin menggunakan metode baru yang ditemukan untuk seterusnya. 

Manfaat penelitian sebaiknya dirinci untuk berbagai pihak agar makna penelitian menjadi labih besar, 

misalnya bagi siswa, guru, dan sekolah. Inilah contohnya. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar sejarah  siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Bagi siswa penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahamannya. Bagi guru penelitian ini 

bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membiasakan diri menjadi guru yang reflektif, 

yang senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagi sekolah, penelitian ini bermanfaat untuk 

meningkatkan citra sebagai sekolah yang efektif, yang membimbing siswa menjadi insan yang cerdas dan 

komprehensif. 

 

Kajian Pustaka (Bab 2) 

Deskripsi teori memberikan dasar teori pada variabel-variabel yang Anda teliti. Baik variabel bebas (tindakan 

yang diberikan) dan variabel terikat (yang ditingkatkan) dua-duanya harus didukung dengan teori. Ini sejalan 

dengan ciri seorang profesional, yang setiap tindakannya didukung dengan teori yang sudah mantap. 

Analoginya dengan dokter, setiap obat yang diresepkan harus didukung dengan teori atau hasil penelitian 

yang sudah mantap. Jika tidak, dokter itu akan lebih tepat disebut dukun. 

Namun fungsi teori dalam PTK agak berbeda dengan fungsinya dalam penelitian formal. Asumsinya, peneliti 

PTK adalah guru profesional yang sudah berusaha menerapkan teori-teori yang sudah mantap itu dalam 

pembelajaran, tetapi belum berhasil. Sebagaimana kita ketahui banyak sekali teori-teori yang mantap itu 

berasal dari negara Barat, yang berbeda budaya dengan kita. Dalam PTK Anda dapat saja menemukan teori 

yang sama sekali baru—disebut grounded theory—yang sesuai dengan konteks sekolah Anda. Jadi teori yang 

dirujuk dalam PTK sifatnya hanya sebagai bahan pertimbangan. 

Kata “pustaka” digunakan untuk membedakan dengan “teori’ yang bersifat akademis. Pustaka lebih bersifat 

umum; Undang-Undang dan Peraturan Menteri dapat dimasukkan ke dalamnya. Dokumen-dokumen itu 

merupakan kebijakan sehingga tidak dapat dimasukkan dalam kategori teori. 

 



 

Selain variabel bebas dan variabel terikat, Anda perlu mencari teori yang berkenaan dengan pembelajaran 

khusus, untuk mata pelajaran Anda. Gunanya agar temuantemuan yang Anda peroleh nanti tidak 

menyimpang dari karakteristik mata pelajaran yang Anda ampu. Sebaiknya penyajian hakikat variabel bebas 

didahulukan agar pembaca langsung dapat mengetahui inovasi yang ditawarkan pada kesempatan pertama. 

Berikut ini adalah contoh deskripsi teori untuk judul “Peningkatan Hasil Belajar IPS siswa kelas I SMP IX 

Jakarta melalui Metode Concept Attainment”. 

Bab 2 Kajian Pustaka 

A. Deskripsi Teori 

1. Concept Attainment 

Pendekatan pembelajaran pemrosesan informasi dengan model concept attainment menurut Uno 

(2008) dikembangkan berdasarkan karya Jerome Brunner, dkk. yang yakin bahwa lingkungan 

sekitar manusia beragam dan sebagai manusia kita harus mampu membedakan, 

mengkategorikan dan menamakan semua itu. Kemampuan manusia dalam membedakan, 

mengelom-pokkan dan menamakan sesuatu inilah yang menyebab kan munculnya sebuah 

konsep. 

 

Concept attainment adalah suatu metode pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa 

memahami suatu konsep tertentu. 

 

Metode ini dapat diterapkan untuk semua umur, dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk 

taman kanak-kanak, tentunya, pendekatan ini dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep 

yang sederhana. Pendekatan ini, lebih tepat digunakan ketika penekanan pembelajaran lebih 

pada pengenalan konsep baru, melatih kemampuan berpikir induktif dan melatih berpikir analisis. 

 

Prosedur pembelajarannya melalui tiga tahap yaitu: kategorisasi, penemuan konsep, 

penyimpulan. Kategorisasi adalah upaya mengkategorikan sesuatu yang sama atau tidak sesuai 

dengan konsep yang diperoleh. Setelah kategori yang tidak sesuai disingkirkan, kategori yang 

sesuai digabungkan sehingga membentuk suatu konsep. Setelah itu, suatu konsep tertentu baru 

dapat disimpulkan. Tahap terakhir inilah yang dimaksud dengan concept attainment. 

 

2. Hasil Belajar 

Belajar merupakan suatu kekuatan atau sumber daya yang tumbuh dari dalam diri sesorang 

(individu). Belajar berhubungan dengan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang 

disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan 

tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atas dasar kecenderungan respon pembawaan, 

kematangan, atau keadaan sesaat seseorang seperti kelelahan dan pengaruh obat (Purwanto, 

2003). Jadi perubahan perilaku adalah hasil belajar (Munir, 2008); perilaku itu meliputi aspek 

pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Hasil belajar pada aspek 

pengetahuan adalah dari tidak tahu menjadi tahu, pada aspek keterampilan dari tidak mampu 

menjadi mampu. 

 

Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang meliputi perubahan dalam persepsi dan pemahaman 

yang tidak selalu dalam bentuk perilaku yang dapat diamati. Proses belajar dipandang sebagai 



 

proses pengolahan informasi yang meliputi tiga tahap, yaitu: perhatian (attention), penulisan 

dalam bentuk simbol (encoding), dan mendapatkan kembali informasi (retrieval). Mengajar 

merupakan upaya dalam rangka mendorong (menuntun dan menemukan hubungan) antara 

pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. 

3. Pembelajaran IPS 

Sesuai dengan yang disampaikan Suparno (2005) bahwa selama proses pembelajaran terjadi 

interaksi yang khas antara siswa dan guru, siswa berupaya menyerap informasi dan guru bertugas 

mendampingi siswa dalam belajar. Dalam filsafat pendidikan modern, siswa dipandang bukan 

sebagai objek dalam pembelajaran tetapi juga sebagai subjek. Siswa tidak dipandang sebagai 

orang yang tidak tahu, tapi dipandang sebagai orang yang tahu meskipun belum sempurna. 

 

Sejarah merupakan cabang dari ilmu sosial yang mempelajari tentang manusia pada masa lampau 

yang mencakup konsep  ruang dan waktu serta perubahan. Dalam standar isi mata pelajaran 

sejarah dijelaskan bahwa pembelajaran. 

 

Pembelajaran sejarah (IPS) dengan pendekatan proses sains baik bagi saintis maupun guru-guru 

sains karena dirasakan sebagai yang paling baik dan tepat (Druxes, 1996). Di samping itu siswa 

dapat menikmatinya sebab mereka adalah subjek belajar yang aktif. Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran menimbulkan suasana yang menyenangkan. Melihat pemaparan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran fisika merupakan rangkaian pengembangan, pengetahuan dan 

keterampil an yang menekankan proses berpikir dengan mengguna kan keterampilan sains. 

 

Penelitian yang relevan diperlukan untuk mengetahui state of the art atau perkembangan terbaru tentang masalah yang 

diteliti. Penelitian seperti itu dapat diperoleh dari jurnal ilmiah. Berbeda dengan buku, jurnal ilmiah menyajikan informasi yang 

relatif lebih baru. Berikut ini adalah contohnya. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Concept attainment didesain untuk memberi latihan pada siswa menganalisis data dan 

mengembangkan keterampil an berfikir kritis tanpa menggunakan alat-alat lab. yang merepotkan. 

Struktur pelajaran induktif membimbing siswa untuk memahami materi pelajaran tahap demi tahap 

menuju pemahaman yang mendalam atas ide-ide baru dan memberi kerangka berfikir sistematis 

seiring dengan proses menggabung-gabungkan atribut-atribut esensial dari kon-sep yang dituju. 

(Reid, 2010). 

 

Rerata hasil belajar kelas yang diajar menggunakan model concept attainment  berbantuan CD 

Interaktif yaitu X1= 75,83 jauh lebih besar dari kelas yang diajar menggunakan model konvensional 

yaitu X2 = 67,93. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diperoleh bahwa kelas yang diajar 

menggunakan model concept attainment berbantuan CD Interaktif lebih baik dari pada kelas yang 

diajar menggunakan model konvensional (Winasmadi, 2011). 

 

Setelah mendeskripsikan berbagai teori tentang concept attainment berdasarkan buku teks dan temuan-temuan terbaru dari 

artikel jurnal, Anda perlu mengemukakan kerangka berfikir. Isinya adalah uraian singkat, sekitar 2—3 paragraf, untuk 

meyakinkan pembaca bahwa metode concept attainment memang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kerangka 



 

berfikir merupakan hasil pemikiran Anda sendiri, yang merupakan sintesis dari berbagai teori yang Anda rujuk sebelumnya. 

Kerangka berfikir yang baik dapat membuat pembaca mengemukakan sendiri kesimpulannya sebelum Anda menuliskan di 

bagian akhir. Berikut ini adalah contohnya: 

 

C. Kerangka Berfikir 

Siswa akan memperoleh pemahaman yang mantap jika dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran, 

menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari. Contoh-contoh yang cukup banyak akan 

menghindarkan siswa dari under-generalization atau penyimpulan terlalu sempit. Sementara 

penyajian noncontoh akan menghindarkan siswa dari overgeneralization atau penyimpulan terlalu 

luas. Baik under-generalizatin maupun over-generalization dua-duanya akan membuat pemahaman 

konsep siswa menjadi lemah. 

 

Metode concept attainment memberi contoh yang cukup banyak kepada siswa, disertai dengan 

noncontohnya. Siswa diberi kesempatan yang luas untuk berfikir secara aktif dalam 

mengelompokkan contoh-contoh itu ke dalam konsep-konsep yang dipelajari. Karena masing-masing 

siswa mempunyai pendapat sendiri yang dipercayai kebenarannya, proses pengelompokkan itu akan 

menimbul kan perbedaan pendapat yang mendorong terjadinya diskusi yang seru dan 

menyenangkan.  

 

Dapat disimpulkan bahwa metode concept attainment akan meningkatkan pemahaman siswa. 

 

Hipotesis tindakan merupakan bagian akhir dari kajian teori di Bab 2. Isinya sama dengan kalimat terakhir 

kerangka berfikir, yang merupakan kesimpulan. Dalam proposal sederhana yang sudah Anda buat di pasal 

sebelumnya, sudah terdapat hipotesis tendakan. Anda tinggal memindahkannya ke sini. Seperti telah 

dijelaskan, hipotesis tindakan sebaiknya disertai dengan tindakan operasional, yang merupakan 

operasionalisasi dari hipotesis itu. Analoginya dengan kedokteran, hipotesis tindakan adalah resepnya; 

tindakan operasional adalah dosis atau aturan minumnya. Inilah contohnya. 

D. Hipotesis Tindakan 

Metode concept attainment akan meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas I SMP IX Jakarta. 

 

Tindakan Operasional: 

1. Tiap peristiwa yang esensial disajikan menggunakan metode concept attainment. Sejumlah 

contoh yang berupa nama-nama peristiwa diletakkan dalam kolom-kolom yang diberi kata “Ya” 

dan “Tidak”. Siswa kemudian diminta menambahkan tiga nama peristiwa lain di masing-asing 

kolom. Di antara contoh-contoh itu disertai noncontoh. 

2. Contoh soal yang diberikan guru harus cukup banyak dan bervariasi. 

3. Dihindari pemberian contoh soal yang terbatas tetapi pemberian PR yang terlalu banyak. 

 

Metodologi Penelitian (Bab 3) 

Metodologi penelitian diawali dengan mendeskripsikan setting; sebagaimana sudah disinggung sebelumnya. 

Gunanya adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang konteks penelitian Anda. Setelah itu 

uraian Bab 3 ini disusul berturut-turut dengan: metode penelitian, siklus penelitian, kriteria keberhasilan, 

instrumen penelitian, analisis data, kolaborasi, dan jadual penelitian. Berikut ini adalah contohnya. 

 



 

Bab 3 Metodologi Penelitian 

A. Setting 

Penelitian ini akan dilakukan dalam mata pelajaran sejarah pada semester ke ... tahun ... di SMP IX 

Jakarta. Subyek penelitian adalah siswa kelas I yang berjumlah 32 orang siswa. Sekolah ini 

merupakan Sekolah Standar Nasional yang berukuran besar, mempunyai 27 kelas. Gurunya 80% 

berkualifikasi S1 dengan program studi yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu. Yang 

sudah memperoleh Sertifikat Pendidik Profesional sekitar 50%. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) model Kemmis dan McTaggart 

yang prosesnya disajikan seperti pada Gambar berikut. 

 

 

 

Gambar. PTK Model Kemmis & McTaggart 

 

Penelitian direncanakan akan berlangsung selama tiga siklus, yang masing-masing terdiri dari: 

perencanaan (plan), pelaksanaan (act), pengamatan (observe), dan refleksi (reflect). Tiap siklus 

minimal akan terdiri dari tiga pertemuan tatap muka sehingga keseluruhan penelitian akan terdiri 

dari sekitar sembilan pertemuan tatap muka. 

 

C. Siklus Penelitian 

Plan yang tidak lain adalah hipotesis tindakan akan dilaksanakan secara berulang-ulang dalam siklus I, 

sebanyak beberapa kali pertemuan tatap muka. Pelaksanaan tindakan akan diamati dan dicatat 

dengan seksama. 

 

Pada akhir siklus pengamatan terhadap variabel terikat dilakukan dengan tes. Data hasil tes dianalisis 

atau direfleksi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalannya. Refleksi diakhiri dengan 

merencanakan tindakan alternatif atau revised plan, yang akan diterapkan pada siklus II. 

 



 

Plan untuk siklus II sepenuhnya tergantung pada hasil refleksi siklus I; demikian juga plan untuk siklus 

III sepenuhnya tergantung pada hasil refleksi siklus II. 

 

D. Kriteria Keberhasilan 

Siklus “plan-act-observe-reflect” akan berlangsung terus sampai criteria keberhasilannya tercapai, 

yaitu skor rata-rata kelas mencapai 75, yang disebut kriteria ketuntasan minimal (KKM). Walaupun 

penelitian telah berlangsung sebanyak tiga siklus, akan terus dilanjutkan selama KKM belum tercapai. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa (variable yang ditingkatkan) akan 

dilakukan dengan tes hasil belajar. Kisi-kisinya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel. Kisi-kisi Tes Hasil Belajar 

Kompetensi dan 
Indikator 

Proses Kognitif 
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at

an
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an
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p
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i 

A
n

al
is
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E
va

lu
as

i 

K
re
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KD 1       

Indikator 1.1       

Indikator 1.2       

KD 2       

Indikator 2.1       

Indikator 2.2       

 

Di samping itu peningkatan hasil belajar akan diukur juga dengan menggunakan lembar 

observasi dan pedoman wawancara atau tes lisan. Kedua instrumen itu akan dibuat 

berdasarkan kisi-kisi pada Tabel di atas. Tujuannya adalah untuk melakukan triangulasi, 

yaitu melihat satu variabel dari berbagai instrumen yang berbeda. Pengukuran akan 

dilakukan secara sampling, yaitu terhadap beberapa orang siswa yang dipilih secara 

acak. Teknik ini dipilih karena jika dilakukan terhadap seluruh siswa akan memakan 

waktu yang lama; peneliti praktis akan sangat sibuk dan kehilangan waktu untuk 

membimbing siswa secara intensif. 

Pelaksanaan metode concept attainment, sebagai variabel bebas atau tindakan yang 

diberikan, tidak akan diukur secara kuantitatif, tetapi cukup secara kualitatif 

menggunakan catatan lapangan. Sifatnya lebih global dan fleksibel dengan 

memperhatikan hal-hal yang penting, yaitu: 

1. Kemampuan siswa menambahkan nama-benda baru pada kolom “ya” dan “Tidak” 

2. Kemampuan siswa menemukan konsep yang ada pada kolom “Ya” dan “Tidak” 

3. Kemampuan siswa berargumentasi dalam diskusi kelompok atau diskusi kelas. 

Data tidak akan ditabulasi seperti halnya skor hasil belajar, tetapi cukup dituliskan secara 

naratif berupa catatan lapangan, seperti telah 

disinggung di atas, sebanyak ½--1 halaman tiap akhir pertemuan tatap muka. 

F. Analisis Data 



 

Data hasil belajar siswa akan dianalisis dengan statistik deskriptif, seperti rata-rata dan persentase. 

Peningkatan hasil belajar akan dilihat dari kecenderungan kenaikan skor rata-rata dari siklus ke siklus. 

Data dari lembar observasi dan pedoman wawancara akan dianalisis secara kualitatif, kemudian 

dilihat juga kecenderungannya dari siklus ke siklus. 

 

G. Kolaborasi 

Kolaborator penelitian adalah teman sejawat, semata pelajaran, di SMA X Jakarta. Proses kolaborasi 

dilakukan pada saat penulisan proposal penelitian dan pengembangan perangkat-perangkat pembelajaran. 

Pada saat-saat tertentu, kolaborator ikut masuk kelas untuk membantu mengamati pelaksanaan metode 

concept attainment, sebagai variable bebas atau tindakan dalam PTK, dan pada akhir pembelajaran diadakan 

diskusi singkat. Pada akhir minggu pertemuan kolaborasi kembali dilakukan untuk menganalisis keberhasilan 

dan kegagalan penelitian dalam satu minggu, dan merencanakan tindakan untuk minggu berikutnya. 

 

 

H. Jadual Penelitian 

Tabel Jadual Penelitian 

 

No Kegiatan 
Minggu Ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Persiapan            

a. Menyusun RPP            

b. Membuat Perangkat 
Pembelajaran 

           

c. Membuat Media            

d. Menyusun Jadual            

e. Menyusun Instrumen            

2 Pelaksanaan            

a. Menyiapkan Siklus 1            

b. Membuat Laporan Siklus 1            

c. Melaksanakan Siklus 2            

d. Membuat Laporan Siklus 2            

e. Melaksanakan Siklus 3            

f. Membuat Laporan Siklus 3            

3 Pelaporan            

a. Membuat Laporan 
Gabungan Siklus 1, 2, dan 3 

           

b. Membuat Makalah Seminar            

c. Seminar hasil penelitian            

d. Merevisi Laporan 
Berdasarkan  Hasil Seminar  

           

e. Menulis Artikel Jurnal            

f. Mengirimkan Artikel Jurnal 
Ke Pengelola Jurnal 

           

Berbeda dengan penelitian formal, pada penelitian tindakan kelas laporannya sebaiknya dibuat secara 

bertahap, per siklus. Maksudnya agar hal-hal yang bersifat kualitatif tidak terlupakan; dengan demikian 

laporan akan bersifat lebih holistik, melihat berbagai aspek pembelajaran. pembuatan laporan secara 

bertahap juga akan membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Laporan akhirnya lebih berupa kompilasi dari 

laporan per siklus. 



 

Bagian terakhir dari Bab 3 adalah Daftar Pustaka. Semua referensi yang ada dalam proposal harus didukung 

dengan daftar pustaka. Daftar pustaka hendaknya bersifat asli dan baru. Asli artinya diambil dari penulisnya 

secara langsung; baru artinya tahun penerbitan sedapat mungkin 10 tahun terakhir. Satu atau dua yang 

usianya lebih dari 10 tahun masih dapat diterima. Anda bebas memilih cara penulisan daftar pustaka asalkan 

konsisten. Berikut ini adalah contoh dari daftar pustaka: 

 

Daftar Pustaka 

Druxes, Herbert, dkk. (1996). Kompendium Dikdaktik Fisika. Alih Bahasa: Soeparno. Bandung: CV Remadja 

Karya 

Munir.  (2008). Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bandung: Alfabeta 

Purwanto, Ngalim. (2008). Psikologi Pendidikan. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)  

Reid, Barbara. (2010). The Concept Attainment Strategy. The Science Teacher, Vol. 078 Issue 1 

Suparno, Paul. (2008). Miskonsepsi dan Perubahan Konsep dalam Pendidikan Fisika. Jakarta: Grasindo 

Uno, Hamzah B. (2008). Model Pembelajaran. diakses dari 

http://asepawaludinfajari.wordpress.com/2011/11/22/concept-attainment-model- model-pembelajaran-

perolehan-konsep/ tanggal 22 Maret 2012 

Winasmadi, Praja Achsani. (2011). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika dengan Concept 

Attainment Berbantuan CD Interaktif pada Materi Segitiga Kelas VII. Jurnal PP, No. 1 Vol. 2 Desember 

2011. 

d) Penyusunan Laporan Penelitian Tindakan Kelas 

Untuk menyusun laporan akhir penelitian harus mengikuti acuan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam 

upaya meningkatkan jabatan/golongan guru melalui pengembangan profesi. 

1) Kelengkapan laporan dan sistematika sebagai berikut: 

SAMPUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (KALAU ADA) 

DAFTAR GAMBAR (KALAU ADA) 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

BAB 1   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

 

BAB 2  KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

http://asepawaludinfajari.wordpress.com/2011/11/22/concept-attainment-model-%20model-pembelajaran-perolehan-konsep/%20tanggal%2022%20Maret%202012
http://asepawaludinfajari.wordpress.com/2011/11/22/concept-attainment-model-%20model-pembelajaran-perolehan-konsep/%20tanggal%2022%20Maret%202012


 

C. Kerangka Pikir 

D. Hipotesis Tindakan 

 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

A. Settin Penelitian 

B. Metodologi Penelitian 

C. Siklus Penelitian 

D. Kriteria Penelitian 

E. Instrumen Penelitian 

F. Analisis Data  

G. Kolaborasi 

H. Jadual Penelitian 

 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

B. Pembahasan 

 

BAB 5  SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

B. Saran 

 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 

1. Contoh perangkat pembelajaran 

2. Instrumen 

3. Personalia 

4. Data 

5. Bukti lain pelaksanaan (foto, CD, hasil pekerjaan siswa, berita acara seminar hasil penelitian) 

 

2) Deskripsi dari tiap-tiap komponen di atas adalah sebagai berikut: 

SAMPUL LAPORAN 

Format sampul laporan sesuaikan dengan format yang berlaku di Kementrian Pendidikan Nasional 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

Format halaman pengesahan sesuaikan dengan format yang berlaku di Kementrian Pendidikan Nasional 

 

ABSTRAK 

Abstrak berisi ringkasan permasalahan dan cara pemecahan masalahnya, tujuan, prosedur, dan hasil penelitian. Abstrak 

diketik satu spasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (lebih baik bila ada). Jumlah kata dalam abstrak tidak 

melebihi 200 kata (ada juga yang menetapkan 250 kata) dan dilengkapi dengan kata kunci 3 – 5 kata 

 

KATA PENGANTAR 

Kata pengantar berisi hal-hal yang akan disampaikan oleh peneliti sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil yang 

dicapai. Di bagian ini dapat pula disampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam pelaksanaan 

penelitian. 

 



 

DAFTAR ISI 

Daftar isi memuat bagian awal laporan, bab dan sub-bab, bagian akhir, disertai pencantuman nomor halamannya. 

 

DAFTAR TABEL  

Daftar tabel memuat nomor dan judul semua tabel yang ada dalam laporan disertai pencantuman nomor halamannya. 

Judul tabel berada di bagian atas tabel. 

 

DAFTAR GAMBAR 

Daftar gambar memuat nomor dan judul semua gambar yang ada dalam laporan disertai pencantuman nomor 

halamannya. Judul gambar berada di bagian bawah gambar. Gambar yang dimaksud adalah gambar yang diambil selama 

proses penelitian berlangsung dan berguna antara lain untuk menggambarkan situasi kelas/laboratorium,respon/mimik 

siswa selama dilaksanakan tindakan, hasil karya siswa, grafik/diagram batang yang menggambarkan data hasil penelitian.  

 

BAB 1 – 3  

Isi sama dengan proposal Penelitian Tindakan Kelas pada pembahasan sebelumnya. 

 

BAB 4 HASIL PENELITIAN 

Pada awalnya dideskripsikan setting penelitian secara lengkap kemudian uraian masing-masing siklus dengan 

desertai data lengkap beserta aspek-aspek yang direkam/diamati tiap siklus. Rekaman itu menunjukkan terjadinya 

perubahan akibat tindakan yang diberikan. Ditunjukkan adanya perbedaan dengan pelajaran yang biasa dilakukan. 

Pada refleksi diakhir setiap siklus berisi penjelasan tentang aspek keberhasilan dan kelemahan yang terjadi ke dalam 

bentuk grafik. Kemukakan adanya perubahan/kemajuan/ perbaikan yang terjadi pada diri siswa, lingkungan kelas, 

guru sendiri, minat, motivasi belajar, dan hasil belajar. Untuk bahan dasar analisis dan pembahasan kemukakan hasil 

keseluruhan siklus kedalam suatu ringkasan tabel/grafik. Dari tabel/grafik rangkuman itu akan dapat memperjelas 

adanya perubahan yang terjadi disertai pembahasan secara rinci dan jelas. 

 

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 

Sajikan simpulan dari  hasil penelitian sesuai dengan analisis dan tujuan penelitian yang disampaikan sebelumnya. 

Berikan saran sebagai tindak lanjut berdasarkan simpulan yang diperoleh baik yang menyangkut segi positif maupun 

segi negatifnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka yang dicantumkan dalam laporan hanya yang benar-benar   dirujuk dalam naskah. Daftar pustaka ditulis 

secara konsisten dan alphabetis. Daftar pustaka dapat bersumber dari buku, jurnal, majalah, dan internet. 

 

LAMPIRAN 

Lampiran memuat contoh perangkat pembelajaran: RPP, kurikulum, silabus, instrumen yang digunakan, personalia, data, 

foto pelaksanaan penelitian dan bukti lain pelaksanaan termasuk berita  acara seminar hasil penelitian. 

 

B. Contoh Proposal Penelitian Tindakan Kelas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSAL  

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

 

 

MENINGKATKAN  HASIL BELAJAR 

MASALAH PENYIMPANGAN SOSIAL MELALUI  

MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE TERHADAP SISWA KELAS VIII-1 SMP ......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

................ 

 

 

 

USULAN PENELITIAN GURU IPS 

LOGO  

SEKOLAH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ...... 

TAHUN .......... 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa tumbuh kembang pada siswa merupakan masa penting dalam membentuk kepribadian siswa tersebut, 

maka dari itu pendidikan merupakan suatu bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani 

dan rohani siswa menuju terciptanya kepribadian yang utama, pendidikan juga merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan yang bertujuan untuk membentuk kedewasaan anak dan mengetahui sifat dasar yang ada pada 

diri anak atau manusia, sifat dasar yang ada pada manusia terdiri atas tiga komponen yang harus di bangun untuk 

membentuk kepribadian pada diri manusia yaitu ruh, jasmani dan akal. 

Tujuan pendidikan nasional sendiri secara makro bertujuan membentuk organisasi pendidikan yang bersifat 

otonom sehingga mampu melakukan inovasi dalam pendidikan untuk suatu lembaga yang beretika, selalu 

menggunakan nalar, berkemampuan komunikasi sosial yang positif dan memiliki sumber daya manusia yang sehat 

dan tangguh. Agar tujuan pendidikan bisa tercapai, maka perubahan dalam sistem pendidikan harus dilakukan secara 

terencana dan menyeluruh, dan sistem pendidikan yang konvensional menuju sistem pendidikan yang berorientasi 

kompetensi. Sistem pendidikan yang hanya berbasis pada input dan proses dipandang kurang dinamis, kurang 

efisien, dan mengarah pada stagnasi pedagogik, sehingga mengakibatkan sistem pendidikan sulit beradaptasi 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. 

Sedangkan guru yang memandang siswa sebagai pribadi yang berbeda dengan siswa lainnya akan berbeda 

dengan guru yang memandang siswa sebagai mahkluk yang sama dan tidak ada perbedaan dalam segala hal. Maka 

adalah penting meluruskan pandangan yang keliru dalam menilai siswa. Sebaiknya guru memandang siswa sebagai 

individu dan sebaiknya guru memandang siswa sebagai individu dengan segala perbedaannya, sehingga mudah 

melakukan pendekatan dalam pengajaran. 

Cara mengajar yang menggunakan model pembelajaran yang mengajak siswa berfikir secara analisis disertai 

dengan pengertian yang mendalam dari pihak guru akan memperbesar minat siswa dan akan mempertinggi pula 

hasil belajarnya. Dengan mengajak, merangsang dan memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut serta 

menggunakan pendapat, belajar mengambil keputusan, bekerja dalam kelompok, membuat laporan dan lain-lain, 



 

akan membawa siswa pada suasana belajar yang sesungguhnya bukan pada suasana diajar saja. Berdasarkan dari 

semua itu, maka perlu dicari langkah-langkah penyelesaian agar siswa tidak merasa enggan dengan mata pelajaran 

tersebut. 

Dari harapan dan kenyataan tersebut diatas penulis ingin mencoba untuk membahas dan meneliti melalui 

judul “Meningkatkan Hasil Belajar Masalah Penyimpangan Sosial Melalui Model Pembelajaran  Think Pair Share 

Terhadap Siswa Kelas VIII-1 SMP ......”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berikut masalah yang terlihat dari paparan latar belakang diatas: 

1.  Masa tumbuh kembang pada siswa merupakan masa penting dalam membentuk kepribadian siswa tersebut 

terhadap masalah penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat, sekolah dan keluarganya. 

2.  Tujuan pendidikan nasional sendiri secara makro bertujuan membentuk organisasi pendidikan yang bersifat 

otonom.  

3.  Agar tujuan pendidikan bisa tercapai, maka perubahan dalam sistem pendidikan harus dilakukan secara 

terencana dan menyeluruh, dan sistem pendidikan yang konvensional menuju sistem pendidikan yang 

berorientasi kompetensi. 

4.  Penerapan model pembelajaran think pair share untuk meningkatkan prestasi belajar IPS Terpadu pada siswa 

kelas VIII-1 SMP PGRI 7. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah sebagaimana disebutkan di atas timbullah permasalahan yang jika 

dirumuskan berkisar pada pertanyaan sebagai berikut : “Adakah Peningkatan hasil Belajar Masalah Penyimpangan 

Sosial Melalui Model Pembelajaran Think Pair Share Siswa Kelas VIII-1 SMP .......”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1.  Memberikan gambaran tentang penerapan model pembelajaran think pair share untuk menjadikan siswa lebih 

tertarik dan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajar. 

2.  Untuk mengetahui peranan pengajaran model pembelajaran think pair share terhadap pemahaman peserta didik 

pada pokok bahasan mata pelajaran IPS Terpadu. 

3.  Untuk mengetahui apakah pengajaran dengan penerapan model pembelajaran think pair share dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS pokok bahasan masalah penyimpangan sosial. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

Hasil dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang berarti bagi perorangan maupun instansi di bawah ini, yaitu : 

1.  Bagi guru : Dengan dilaksanakannya penelitian tindakan ini, guru dapat lebih terampil menggunakan model 

pembelajaran think pair share, guru akan terbiasa melakukan penelitian kecil yang tentu sangat bermanfaat bagi 



 

perbaikan proses belajar mengajar. 

2.  Bagi siswa : Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi siswa yang bermasalah di kelas ini agar berusaha 

meningkatkan aktivitas belajaranya sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

3.  Bagi sekolah : Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang banyak dalam rangka memperbaiki 

pembelajaran didalam kelas, peningkatan kualitas sekolah dan bermanfaat bagi sekolah-sekolah lain. 

4.  Bagi kurikulum : Hasil penelitian ini akan memberikan masukan bahwa dengan memberikan pembelajaran 

bervariasi dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bertanya, sehingga dapat mengembangkan kurikulum 

dalam menggunakan metode pengajaran dengan model pembelajaran yang tepat. 

  



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

Model pembelajaran Think pair share atau berpikir berpasangan berbagi adalah merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi anak didik. 

Model think pair and share ini berkembang dari penelitian belajar kooperatif dan waktu tunggu. 

Pertama kali model ini dikembangkan oleh Frank Lyman (1985) dan koleganya di Universitas Maryland sesuai 

yang dikutip Arends (1997), menyatakan bahwa : think pair share merupakan cara yang efektif untuk membuat 

variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan 

untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan prosedur yang digunakan dalam think pair sharedapat 

memberi siswa lebih banyak waktu berfikir untuk merespon dan saling membantu. Guru memperkirakan hanya 

melengkapi penyajian singkat atau siswa membaca tugas atau situasi yang menjadi tanda tanya. Sekarang guru 

menginginkan siswa mempertimbangkan lebih banyak apa yang telah dijelaskan dan dialami. Guru memilih 

menggunakan think pair share untuk membandingkan tanya jawab kelompok secara keseluruhan.  

Model think pair share Frank Lyman (1985) yang menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

Langkah 1 : Berfikir (think) 

Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan pelajaran dan meminta siswa 

menggunakan waktu beberapa menit untuk berfikir sendiri jawaban atau masalah tersebut. 

Langkah 2 : Berpasangan (pair) 

Guru meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. Interaksi 

selama waktu yang disediakan dapat menyatukan jawaban jika suatu pertanyaan yang diajukan menyatukan 

gagasan apabila suatu masalah khusus yang diidentifikasi. Secara normal guru memberi waktu tidak lebih dari 4 

atau 5 menit untuk berpasangan. 

 

Langkah 3 : Berbagi (share) 

Pada langkah akhir, guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan kelas yang 

telah mereka bicarakan. Hal ini efektif untuk berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan dan melanjutkan 

sampai sekitar sebagian pasangan mendapatkan kesempatan untuk melapor. 

2. Hasil Belajar 

Belajar merupakan suatu kekuatan atau sumber daya yang tumbuh dari dalam diri seseorang (individu). 

Belajar berhubungan dengan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan oleh 

pengalamannya yang berulang ulang dalam situasi itu, dimana perubahan tingkah laku itu tidak dapat 

dijelaskan atas dasar kecendrungan respon pembawaan, kematangan atau keadaan-keadaan sesaat seseorang 

seperti kelelahan dan pengaruh obat (Purwanto, 2003). Jadi perubahan perilaku adalah hasil belajar (Munir, 

2008); perilaku itu meliputi aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik). 



 

Hasil belajar pada aspek pengetahuan adalah dari tidak tahu menjadi tahu, pada aspek keterampilan dari tidak 

mampu menjadi mampu. 

Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang meliputi perubahan dalam persepsi dan pemahaman yang 

tidak selalu dalam bentuk perilaku yang dapat diamati. Proses belajar dipandang sebagai proses pengolahan 

informasi yang meliputi tiga tahap, yaitu : perhatian (attention), penulisan dalam bentuk simbol (encoding), 

dan mendapatkan kembali informasi (retrieval). Mengajar merupakan upaya dalam mendorong (menuntun dan 

menemukan hubungan) antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. 

3. Materi Penyimpangan Sosial 

Jika melihat perkembangan kehidupan remaja pada saat ini, tidak salah apabila banyak orang yang cemas dan ragu-

ragu dengan masa depan bangsa ini. Hal ini disebabkan maraknya siswa pelajar yang terlibat dalam serangkaian penyimpangan 

sosial.  

Guru merasa perlu melakukan penelitian tindakan kelas dalam materi penyimpangan sosial untuk meningkatkan 

kemampuan berfikir analitis siswa. Dengan menggunakan berbagai masalah-masalah yang ditemukan siswa dilingkungan 

sekitarnya diharapkan siswa dapat mengetahui penyelesaian masalah sosial dengan mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap percaya diri.   

 

 

 

B. Kerangka Berfikir 

Siswa akan  memperoleh pemahaman yang mantap jika dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran, menemukan sendiri 

konsep-konsep yang dipelajari. Contoh-contoh kasus penyimpangan sosial yang cukup banyak akan menghindarkan siswa dari 

under-generalization atau penyimpulan terlalu sempit. Sementara penyajian noncontoh akan menghindarkan siswa dari over-

generalization atau penyimpulan terlalu luas. Baik under-generalization maupun over-generalization dua-duanya akan membuat 

pemahaman konsep siswa menjadi lemah. 

Model pembelajaran think pair share memberi contoh yang cukup banyak kepada siswa, disertai dengan contoh-contohnya. 

Siswa diberi kesempatan yang luas untuk berfikir secara aktif dalam mengelompokkan contoh-contoh itu ke dalam konsep-konsep 

yang dipelajari. Karena masing-masing siswa mempunyai pendapat sendiri yang dipercayai kebenarannya, proses pengelompokkan 

berpasangan itu akan menimbulkan perbedaan pendapat yang mendorong terjadinya diskusi yang seru dan menyenangkan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran think pair share akan meningkatkan hasil belajar siswa pada sub bahasan 

masalah penyimpangan sosial. 

  

C. Hipotesis Tindakan 

Model pembelajaran think pair share akan meningkatkan hasil belajar siswa pada sub bahasan masalah 

penyimpangan sosial terhadap siswa kelas VIII-1 SMP ....... 

Tindakan operasional : 

1. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai, yaitu : mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan 

sosial dalam keluarga dan masyarakat. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat :  

 Mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat. 

 Mengidentifikasi upaya pencegahan penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat. 

 Mengidentifikasi sikap terhadap perilaku penyimpangan sosial 

 

2. Siswa diminta untuk berfikir tentang materi atau permasalahan dengan topik : Penyimpangan gaya hidup remaja di Jakarta. 



 

3. Siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya (1 kelompok 2 orang) dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing. 

4. Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok mengemukakan hasil diskusinya. 

5. Berawal dari kegiatan tersebut, guru mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah materi yang belum 

diungkapkan para siswa. 

6. Dan terakhir guru memberikan kesimpulan sebagai penutup untuk menguatkan kembali materi yang dibahas pada diskusi 

berpasangan tersebut. 

   



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dalam mata pelajaran IPS Terpadu pada kelas VIII semester 1 tahun 2012 di SMP 

........ Jakarta. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII-1 di SMP....... yang berjumlah 30 siswa. Sekolah ini merupakan 

sekolah swasta yang berukuran sedang, memiliki 5 lokal. Gurunya 80 % berkualifikasi S1 dengan bidang studi yang 

relevan dengan mata pelajaran yang diampu. Yang sudah memiliki sertifikat pendidik profesional baru sekitar 27 % ( 4 

guru dari 15 jumlah guru keseluruhan). 

  

B. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kelas (PTK) model Kemmis dan McTaggart yang prosesnya 

disajikan seperti pada gambar berikut : 

Penelitian direncanakan akan berlangsung selama tiga siklus, yang masing-masing terdiri dari : perencanaan 

(planing), pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Tiap siklus minimal akan terdiri dari 

dua pertemuan tatap muka sehingga keseluruhan penelitian akan terdiri dari 4 pertemuan tatap muka. 

 

C. Siklus Penelitian 

Planing yang tidak lain adalah hipotesis tindakan akan dilaksanakan secara berulang-ulang dalam siklus 1, 

sebanyak 2 pertemuan tatap muka. Pelaksanaan tindakan akan diamati dan dicatat dengan seksama. Pada akhir 

siklus pengamatan terhadap variabel terkait dilakukan dengan tes tertulis. Data hasil tes dianalisis atau direfleksi 

untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalannya. Refleksi diakhiri dengan merencanakan tindakan alternatif yang 

akan diterapkan pada siklus ke 2. 

Planing untuk siklus 2 sepenuhnya tergantung pada hasil refleksi siklus 1, demikian juga plan untuk siklus 3 

sepenuhnya tergantung pada hasil refleksi siklus 2. 

 

 

D. Kriteria Keberhasilan 

Siklus “plan-act-observe-reflect” akan berlangsung terus sampai kriteria keberhasilannya tercapai, yaitu skor 

rata-rata kelas mencapai 63, yang disebut kriteria ketuntasan minimal (KKM). Walaupun penelitian telah berlangsung 

sebanyak tiga siklus, akan terus dilanjutkan selama KKM belum tercapai. 

 

E. Instrumen Penelitian 



 

Instrumen untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa (variabel yang ditingkatkan) akan dilakukan tes 

hasil belajar. Kisi-kisinya adalah sebagai berikut : 

Tabel. Kisi-kisi tes hasil belajar 

Kompetensi dan Indikator 
Proses Kognitif 

Ingatan Pemahaman Aplikasi Analisis Evaluasi Kreasi 

3.2.Mengidentifikasi 
berbagai usaha 
pencegahan 
penyimpangan sosial 
dalam keluarga dan 
masyarakat 

      

3.2.1. Mengidentifikasi 
faktor-faktor 
penyebab terjadinya 
penyimpangan sosial, 

      

3.2.2. Mengidentifikasi  
upaya-upaya 
pencegahan 
penyimpangan sosial 
dalam keluarga dan 
masyarakat. 

      

3.2.3. Mengidentifikasi 
sikap terhadap 
perilaku 
penyimpangan sosial 
dalam keluarga dan 
masyarakat. 

      

 

Disamping itu peningkatan hasil belajar akan diukur juga dengan menggunakan lembar observasi dan 

pedoman tes lisan. Kedua instrumen itu akan dibuat berdasarkan kisi-kisi pada tabel diatas. Tujuannya untuk 

melakukan triangulasi, yaitu melihat satu variabel dari berbagai instrumen yang berbeda. Pengukuran akan dilakukan 

secara sampling, yaitu terhadap beberapa orang siswa yang dipilih secara acak. Tekhnik ini dipilih karena jika 

dilakukan terhadap seluruh siswa akan memakan waktu yang cukup lama, peneliti praktis akan sangat sibuk dan 

kehilangan waktu untuk membimbing siswa secara intensif. 

Pelaksanaan model think pair share, sebagai variabel bebas atau tindakan yang diberikan, tidak akan diukur 

secara kuantitatif, tetapi cukup secara kualitatif menggunakan catatan lapangan. Sifatnya lebih global dan fleksibel 

dengan memperhatikan hal-hal yang penting, yaitu: 

1. Kemampuan siswa berargumentasi dalam diskusi kelompok mengenai penyebab terjadinya penyimpangan sosial dalam keluarga 

dan masyarakat. 

2. Kemampuan siswa menemukan jawaban secara analisis dari berfikir berpasangannya mengenai upaya-upaya pencegahan dari 

penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat. 

3. Kemampuan siswa membuat kliping tentang sikap bijak dalam menghadapi penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat.  

Data tidak akan ditabulasi seperti halnya skor hasil belajar, tetapi cukup dituliskan secara naratif berupa catatan lapangan, 

seperti telah dijelaskan di atas, sebanyak 1 halaman tiap akhir pertemuan tatap muka. 

 



 

F. Analisis Data 

Data hasil belajar siswa akan dianalisis dengan statistik deskriptif, seperti rata-rata dan prosentase. 

Peningkatan hasil belajar akan dilihat dari kecendrungan kenaikan skor rata-rata dari siklus ke siklus. Data dari lembar 

observasi dan pedoman wawancara akan dianalisis secara kualitatif, kemudian dilihat juga kecendrungannya dari 

siklus ke siklus. 

G. Kolaborasi 

Kolaborator penelitian adalah teman sejawat semata pelajaran di SMP Negeri 1000 Jakarta. Proses kolaborasi 

dilakukan pada saat penulisan proposal penelitian dan pengembangan perangkat-perangkat pembelajaran. Pada 

saat-saat tertentu, kolaborator ikut masuk kelas untuk membantu mengamati pelaksanaan model pembelajaran 

think pair share, sebagai variabel bebas atau tindakan dalam PTK dan pada akhir pembelajaran diadakan diskusi 

singkat. Pada akhir minggu pertemuan kolaborasi kembali dilakukan untuk menganalisis keberhasilan dan kegagalan 

penelitian dalam satu minggu dan kembali merencanakan tindakan untuk minggu berikutnya. 

H. Jadwal Penelitian 

Tabel jadwal penelitian Bulan Mei tahun 2012 

No. Kegiatan 
Minggu ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Persiapan             

 c. Menyusun RPP             

 d. Membuat perangkat pem-
belajaran 

            

 e. Membuat media             

 f. Menyusun jadwal             

 g. Menyusun instrumen             

2. Pelaksanaan             

 a. Melaksanakan siklus 1             

 b. Membuat laporan siklus 1             

 c. Melaksanakan siklus 2             

 d. Membuat laporan siklus 2             

 e. Melaksanakan siklus 3             

 f. Membuat laporan siklus 3             

3. Pelaporan             

 a. Membuat laporan gabungan 
siklus 1,2 dan 3 

            

 b. Membuat makalah seminar             

 c. Seminar hasil penelitian             

 d. Merevisi laporan berdasarkan 
hasil seminar 

            

 e. Menulis artikel             

 f. Mengirimkan artikel ke 
pengelola jurnal. 

            

 

Pelaksanaan Penelitian tindakan kelas akan dilaksanakan pada bulan September 2012 sesuai dengan jadwal 

materi yang akan dibahas pada semester awal kelas VIII.  
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Bab 5 

Ilmu Pengetahuan Sosial 

Sekolah Menengah Pertama 

 

A.  Pengertian  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  dan  Konsep  Pembelajaran  Terpadu 

dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
 

1.  Tujuan Pembelajaran 

a. Materi pelatihan ini, peserta dapat mendeskripsikan konsep pembelajaran terpadu 

dalam IPS di sekolah 

b. Peserta diharapkan dapat menganalisis konsep, struktur dan pola pengembangan 

pembelajaran IPS 

c. Peserta mampu membedakan struktur keilmuan IPS dengan ilmu-ilmu social dari 

aspek pendekatan pengorganisasian materi, dan tujuan 

d. Peserta mampu, mengorganisasikan konsep-konsep sejarah, sosiologi, ekonomi, 

geografi dengan pendekatan interdisipliner 

e. Peserta mampu, menyusun lima manfaat pembelajaran terpadu bagi peserta didik 

dengan benar 

 

2. Uraian Materi 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu 

sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. 
Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang 

mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu- 
ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya). IPS 

atau studi sosial itu merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari 
isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 
politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial. 

Geografi,   sejarah,   dan   antropologi   merupakan   disiplin   ilmu   yang   memiliki 

keterpaduan yang tinggi. Pembelajaran geografi memberikan kebulatan wawasan 

yang berkenaan dengan wilayah-wilayah, sedangkan sejarah memberikan wawasan 

berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai periode. Antropologi meliputi 
studi-studi komparatif yang berkenaan dengan nilai-nilai, kepercayaan, struktur 

sosial, aktivitas-aktivitas ekonomi, organisasi politik, ekspresi-ekspresi dan spiritual, 
teknologi, dan benda-benda budaya dari budaya-budaya terpilih. Ilmu politik dan 

ekonomi tergolong ke dalam ilmu-ilmu tentang kebijakan pada aktivitas-aktivitas 

yang  berkenaan  dengan  pembuatan  keputusan.  Sosiologi  dan  psikologi  sosial 
merupakan ilmu-ilmu tentang perilaku seperti konsep peran, kelompok, institusi
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proses  interaksi  dan  kontrol  sosial.  Secara  intensif  konsep-konsep  seperti  ini 
digunakan ilmu-ilmu sosial dan studi-studi sosial. 
 
 

Sejarah 

 
 

Geografi 

 
 
 
 
 
 
 
 

ILMU 

 
 
 

Ilmu Politik 
 
 

Ekonomi 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sosiologi 

 
 
 

Antropologi 

PENGETAHUAN 
SOSIAL 
 
 

Pengetahuan 

Sosial 

 

Psikologi      

Sosial          
 

Filsafat 

 

Gambar 12. Keterpaduan Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial 
 
 

b. Karakteristik Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Karateristik mata pelajaran IPS SMP/MTs antara lain sebagai berikut. 

· 
 
 
 

· 
 
 
 

· 
 
 
 

· 
 
 
 
 
 

· 

Ilmu  Pengetahuan  Sosial  merupakan  gabungan  dari  unsur-unsur  geografi, 

sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga 

bidang humaniora, pendidikan dan agama (Numan Soemantri, 2001). 

Standar Kompetensi dan Kompetensi  Dasar IPS berasal dari struktur keilmuan 

geografi,  sejarah,  ekonomi,  dan  sosiologi,  yang  dikemas  sedemikian  rupa 

sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu. 

Standar  Kompetensi  dan  Kompetensi  Dasar  IPS  juga  menyangkut  berbagai 

masalah  sosial  yang  dirumuskan  dengan  pendekatan  interdisipliner  dan 

multidisipliner. 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut peristiwa dan 

perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, 
adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan masalah sosial serta 

upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, 
kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan (Daldjoeni, 1981). 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS menggunakan tiga dimensi 

dalam  mengkaji  dan  memahami  fenomena  sosial  serta  kehidupan  manusia 

secara keseluruhan. Ketiga dimensi tersebut terlihat pada tabel berikut. 
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Tabel 15. Dimensi IPS Dalam Kehidupan Manusia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Sardiman, 2004 

 
 

c.  Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk mengembangkan potensi  peserta 

didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap 

mental  positif  terhadap  perbaikan  segala  ketimpangan  yang  terjadi,  dan  terampil 
mengatasi setiap masalah yang terjadi   sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri 
maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program- 
program pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan secara baik. Dari rumusan tujuan 

tersebut dapat dirinci sebagai berikut (Awan Mutakin, 1998). 

· Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya, melalui 

pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. 

· Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang 

diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah-masalah sosial. 

· Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan 

untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat. 

·  Menaruh  perhatian  terhadap  isu-isu  dan  masalah-masalah  sosial,  serta  mampu 

membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil tindakan yang tepat. 

· Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri 

agar survive yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat. 
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Dimensi dalam 

kehidupan manusia 
Ruang Waktu Nilai/Norma 

Area dan substansi 

pembelajaran 

Alam sebagai 

tempat dan 
penyedia potensi 
sumber daya 

Alam dan kehidupan 

yang selalu berproses, 
masa lalu, saat ini, dan 
yang akan datang 

Kaidah atau aturan yang 

menjadi perekat dan 
penjamin keharmonisan 
kehidupan manusia dan 
alam 

Contoh Kompetensi 

Dasar yang 
dikembangkan 

Adaptasi spasial dan 

eksploratif 

Berpikir kronologis, 

prospektif, antisipatif 

Konsisten dengan 

aturan yang disepakati 
dan kaidah alamiah 
masing-masing disiplin 
ilmu 

Alternatif penyajian 

dalam mata pelajaran 
Geografi Sejarah Ekonomi, Sosiologi/ 

Antropologi 
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d. Konsep Pembelajaran Terpadu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Pendekatan  pembelajaran  terpadu  dalam  IPS  sering  disebut  dengan  pendekatan 

interdisipliner. Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu sistem 

pembelajaran  yang  memungkinkan  peserta  didik  baik  secara  individual  maupun 

kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara 

holistik dan otentik (Depdikbud, 1996:3). Salah satu di antaranya adalah memadukan 

Kompetensi Dasar. Melalui pembelajaran terpadu peserta didik dapat memperoleh 

pengalaman   langsung,   sehingga   dapat   menambah   kekuatan   untuk   menerima, 
menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya. Dengan 

demikian, peserta didik terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang 

dipelajari. 

Pada pendekatan pembelajaran terpadu, program pembelajaran disusun dari berbagai 

cabang ilmu dalam rumpun ilmu sosial. Pengembangan pembelajaran terpadu, dalam hal 
ini, dapat mengambil suatu topik dari suatu cabang ilmu tertentu, kemudian dilengkapi, 
dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Topik/tema 

dapat dikembangkan dari isu, peristiwa, dan permasalahan yang berkembang. Bisa 

membentuk permasalahan yang dapat dilihat dan dipecahkan dari berbagai disiplin 

atau sudut pandang, contohnya banjir, pemukiman kumuh, potensi pariwisata, IPTEK, 
mobilitas sosial, modernisasi, revolusi yang dibahas dari berbagai disiplin ilmu-ilmu 

sosial. 
 
 

e. Model Integrasi Berdasarkan Topik 

Dalam pembelajaran IPS keterpaduan dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait, 

misalnya ‘Kegiatan ekonomi penduduk’. Kegiatan ekonomi penduduk dalam contoh 

yang  dikembangkan  ditinjau  dari  berbagai  disiplin  ilmu  yang  tercakup  dalam  IPS. 
Kegiatan ekonomi penduduk  dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisis- 
geografis yang tercakup dalam disiplin Geografi. 

Secara sosiologis, kegiatan ekonomi penduduk dapat mempengaruhi interaksi sosial 

di  masyarakat atau sebaliknya. Secara historis dari waktu ke waktu kegiatan ekonomi 
penduduk  selalu  mengalami  perubahan.  Selanjutnya  penguasaan  konsep  tentang 

jenis-jenis kegiatan ekonomi sampai pada taraf mampu   menumbuhkan krteatifitas 

dan kemandirian dalam melakukan tindakan ekonomi dapat dikembangkan melalui 
kompetensi yang berkaitan dengan ekonomi.  Skema berikut memberikan gambaran 

keterkaitan suatu topik/tema dengan berbagai disiplin ilmu. 
 

No. KD :  5.1 
5.2 
5.3 

 
 
 

Sejarah                  Geografi 

Kegiatan ekonomi 
penduduk’ 

 
No.  KD :  6.1 

 
 

No. KD :  2.3 
2.4 

Sosiologi Ekonomi  
 
No KD :  6.2 

6.3 
6.4 

Gambar 13. Model  Integrasi IPS Berdasarkan Topik/Tema 
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f. Model Integrasi Berdasarkan Potensi Utama 

Keterpaduan IPS dapat dikembangkan melalui topik yang didasarkan pada potensi utama yang 

ada di wilayah setempat; sebagai contoh, “Potensi Bali Sebagai Daerah Tujuan Wisata”. Dalam 
pembelajaran yang dikembangkan dalam Kebudayaan Bali dikaji dan ditinjau dari faktor alam, 
historis kronologis dan kausalitas, serta perilaku masyarakat terhadap aturan. Melalui kajian 
potensi utama yang terdapat di daerahnya, maka peserta didik selain dapat memahami kondisi 
daerahnya juga sekaligus memahami Kompetensi Dasar yang terdapat pada beberapa disiplin 
yang tergabung dalam IPS . model integrasi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini 
 

Geografi (KD : 1.1, 
4.1, 4.2, 4.3) 

 
Sosiologis ( No. KD : 2.1) 

 

a. Potensi objek 

wisata 
 

Sejarah (No. KD : 5.1) 

 

BALI SEBAGAI DAERAH 

TUJUAN WISATA 

 

b. Memupuk aspirasi 
terhadap kesenian 
 
 

Ekonomi (No.KD : 6.1, 

6.2, 6.3, 6.4) 
 

                                                                                                                    c. Perkembangan terhadap  

                                                                                                                        kesejahteraan penduduk 

Gambar  14. Model Integrasi IPS Berdasarkan Potensi Utama 

g.  Model Integrasi Berdasarkan Permasalahan 

Model  pembelajaran  terpadu  pada  IPS  yang  lainnya  adalah  berdasarkan  permasalahan  yang 

ada, contohnya adalah “Pemukiman Kumuh”. Pada pembelajaran terpadu, Pemukiman Kumuh 
ditinjau   dari   beberapa   faktor   sosial   yang   mempengaruhinya.   Di   antaranya   adalah   faktor 
ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  Juga  dapat  dari  faktor  historis  kronologis  dan  kausalitas,  serta 
perilaku masyarakat terhadap aturan/norma. 
 

Faktor Geografi 

(No. KD : 1.1) 
 
 
 
 

Sosiologis ( No. 

KD : 3.1, 3.2) 

 
 
 
 
 

TKW 

 

Faktor Ekonomi 

(No. KD : 4.2) 
 
 
 
 
 

Faktor   historis 

(No. KD : 2.2) 
 
 

Gambar  15. Model Integrasi IPS Berdasarkan Permasalahan 
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B.  Lingkungan  Kehidupan  Manusia,  Kehidupan  Sosial  Manusia,  dan  Usaha 

Manusia dalam Memenuhi Kebutuhan 
 
 

1.  Tujuan Pembelajaran 

a.  Materi pelatihan ini, peserta dapat mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi, 

proses pembentukan, dan dampaknya terhadap kehidupan. 

b.   Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan kehidupan pada masa pra-aksara di 

Indonesia. 

c.  Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan intraksi sebagai proses sosial. 

d.  Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan sosialisasi sebagai proses sosial. 

e.  Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan manusia sebagai makhluk sosial dan 

ekonomi yang bermoral dalam memenuhi kebutuhan. 

f.   Peserta diharapkan dapat mengidentifikasikan tindakan ekonomi berdasar-kan 

motif dan prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan sehari-hari. 
 

 

2.  Uraian Materi 

a)  Lingkungan Kehidupan Manusia 
 

1) Keragaman Bentuk Muka Bumi, Proses Pembentukan, dan Dampaknya Terhadap 

Kehidupan 
 

Bumi adalah planet ketiga setelah venus, dengan di dampingi sebuah bulan yang 

selalu mengelilingi bumi. bila dilihat dari luar angkasa sama halnya dengan bulan 

tidak mengeluarkan cahaya. Bumi adalah satu  planet yang memiliki kehidupan 

dibandinghkan dengan planet lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16. Bumi merupakan planet ketiga 
 

Permukaan Bumi  tidaklah rata,  ada bagian yang yang tinggi , ada pula bagian 
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yang rendah  sebagai cekungan . Di daratan bagian yang tinggi, dapat berupa 

gunung, pegunungan, dataran tinggi, bukit, dan sebagainya. Bagian yang cekung 

dapat berupa ngarai, lembah, danau, sungai, rawa, dan sebagainya. Di dasar laut 

juga terdapat bagian yang menonjol ke atas dan bagian yang cekung ke bawah, 
dapat berupa palung laut, lubuk laut, gunung bawah laut, dan sebagainya. 

Keragaman  bentuk  muka  Bumi  tidak  terjadi  begitu  saja,  melainkan  melalui 

berbagai proses dan waktu yang sangat lama. Berbagai bentuk tenaga bekerja 

untuk mengubah muka Bumi, baik dari dalam Bumi maupun dari luar Bumi yang 

dikenal dengan sebutan tenaga geologi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 17. Tiga  bagian lapisan dalam Bumi 
 

Bumi terdiri dari 3 bagian, yaitu 

   Kulit Bumi (Lithosfer), 
   Selubung Bumi (Asthenosfer), dan 
   Inti Bumi (Barisfer). 

Lithosfer merupakan lapisan luar bumi yang terdiri atas batuan padat dan keras 

dengan ketebalan rata-rata 1200 km. Lithosfer disebut juga kulit bumi terdiri dua 

bagian yaitu: 
 

1)  Lapisan Sial (Silika Alumunium) yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas 

logam silika dan alumunium,senyawanya dalam bentuk SiO2 dan AL 2 O3. 
Lapisan sial dinamakan juga lapisan kerak bumi bersifat padat dan batu 

dengan ketebalan rata-rata 35 km. 

Kerak bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni : 
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 Lempeng Benua 

Merupakan benda padat yang terdiri dari batuan granit di bagian atasnya 

dan  batuan  beku  basalt  di  bagian  bawahnya.  Lapisan  lempeng  ini 
merupakan benua. 
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Lempeng Samudra 

Merupakan benda padat yang terdiri dari endapan di laut pada bagian atas, 

kemudian di bawahnya batuan vulkanik dan yang paling bawah tersusun 

dari batuan beku gabro dan peridolit. Lapisan lempeng ini merupakan dasar 

samudra. 
 

2)  Lapisan Sima (Silika Magnesium) yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh 

logam logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa Si O2 dan MgO, 
lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar dari pada lapisan sial karena 

mengandung besi dan magnesium yaitu mineral ferro magnesium dan batuan 

basalt. Bahan lapisan ini bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata 

65 km. 
 
 

Tenaga perubah muka bumi yang terdiri dari dua yaitu tenaga endogen dan tenaga 

eksogen. Tenaga endogen berasal dari dalam bumi dan bersifat membangun 

(konstruktif), sedangkan tenaga eksogen berasal dari luar bumi dan bersifat 

merusak (destruktif). Tenaga endogen terdiri dari tektonisme, vulkanisme dan 

seisme (gempa bumi). 
 

1)  Tektonisme 

Lapisan kerak bumi yang terdiri dari lempeng benua dan samudera senantiasi 

melakukan  gerakan  sebagai  suatu  proses  yang  alami.  Gerakan  lempeng- 
lempeng inilah yang disebut tektonisme. Peristiwa pergerakan naik turunnya 

lempeng meliputi daerah yang sempit (regional) dengan waktu yang realaitf 

singkat. Orogenesa merupakan tenaga pembentuk gunung dan pegunungan. 
Gerakan  ini  menyebabkan  bentukan-bentukan:  Pelengkungan  (warping), 
pelipatan (folding), patahan (faulting) dan rekahan (jointing). 
 

2)  Vulkanisme 

Merupakan peristiwa gunung api. Bentuk gunung api berbeda satu sama lain 

disebabkan oleh perbedaan tingkat kekentalan materialnya, sifat erupsinya, 
posisi titik erupsi dan lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor inilah yang dapat 

membedakan bentuk-bentuk gunung api seperti : gunung api strato, gunung 

api maar, gunung api kaldera, gunung api perisai. 
 

3)  Seisme (Gempa Bumi) 

Klasifikasi Gempa dapat dikelompokan atas penyebab utamanya, bentuk 

episentrum,  lokasi  episentrum,  bentuk  hiposentrum,  jarak  episentrum. 
Berdasarkan penyebab utamanya gempa dibagi dalan tiga jenis yaitu : gempa 

tektonik, gempa vulkanik, dan gempa terban/runtuhan. 

Batu adalah sejenis bahan yang terdiri daripada mineral dan dikelaskan menurut 

komposisi mineral. Pengkelasan ini dibuat dengan berdasarkan: 
   Kandungan Mineral, yaitu jenis-jenis mineral yang terdapat di dalam batu ini 
  Tekstur Batu, yaitu ukuran dan bentuk hablur-hablur mineral di dalam batu; 
  Struktur Batu, yaitu susunan hablur mineral di dalam batu. 
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   Proses pembentukan 
 

1)  Terbentuknya Batuan 

Pembentukan berbagai macam mineral di alam akan menghasilkan berbagai 

jenis  batuan  tertentu.  Proses  alamiah  tersebut  bisa  berbeda-beda  dan 

membentuk  jenis  batuan  yang  berbeda  pula.  Pembekuan  magma  akan 

membentuk berbagai jenis batuan beku. 

Batuan   sedimen   bisa   terbentuk   karena   berbagai   pro-ses   alamiah, 

seperti   proses   penghancuran   atau   disintegrasi   batuan,   pelapukan 

kimia,  proses  kimiawi  dan  organis  serta  proses  pengu-apan/evaporasi. 
Letusan gunung api sendiri dapat menghasilkan batuan piroklastik. Batuan 

metamorf terbentuk dari berbagai jenis batuan yang telah terbentuk lebih 

dahulu kemudian mengalami peningkatan temperatur atau tekanan yang 

cukup tinggi, namun peningkatan temperature itu sendiri maksimal di bawah 

temperatur magma. 
 

2)  Batuan Beku 

Magma dapat mendingin dan membeku di bawah atau di atas permukaan 

bumi. Bila membeku di bawah permukaan bumi, terbentuklah batuan yang 

dinamakan batuan beku dalam atau disebut juga batuan beku intrusive 

(sering  juga  dikatakan  sebagai  batuan  beku  plutonik).  Sedangkan,  bila 

magma dapat mencapai permukaan bumi kemudian membeku, terbentuklah 

batuan beku luar atau batuan beku ekstrusif. 
 

3)  Batuan Beku Dalam 

Magma yang membeku di bawah permukaan bumi, pendinginannya sangat 

lambat (dapat mencapai jutaan tahun), memungkinkan tumbuhnya kristal- 
kristal yang besar dan sempurna bentuknya, menjadi tubuh batuan beku 

intrusive. Tubuh batuan beku dalam mempunyai bentuk dan ukuran yang 

beragam, tergantung pada kondisi magma dan batuan di sekitarnya. Magma 

dapat menyusup pada batuan di sekitarnya atau menerobos melalui rekahan- 
rekahan pada batuan di sekelilingnya. 
 

4)  Batuan Beku Luar 

Magma  yang  mencapai  permukaan  bumi,  keluar  melalui  rekahan  atau 

lubang kepundan gunung api sebagai erupsi, mendingin dengan cepat dan 

membeku menjadi batuan ekstrusif. Keluarnya magma di permukaan bumi 
melalui rekahan disebut sebagai fissure  eruption.  Pada umumnya magma 

basaltis yang viskositasnya rendah dapat mengalir di sekitar rekahannya, 
menjadi hamparan lava basalt yang disebut plateau basalt. Erupsi yang keluar 

melalui lubang kepundan gunung api dinamakan erupsi sentral. Magma 

dapat mengalir melaui lereng, sebagai aliran lava atau ikut tersembur ke atas 

bersama gas-gas sebagai piroklastik. Lava terdapat dalam berbagai bentuk 

dan jenis tergantung apda komposisi magmanya dan tempat terbentuk- 
nya. 
 

5)  Batuan Metamorf 
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Batuan metamorf adalah jenis batuan yang secara genetis terebntuk oleh 

perubahan secara fisik dari komposisi mineralnya serta perubahan tekstru 

dan strukturnya akibat pengaruh tekanan (P) dan temperature (T) yang 

cukup tinggi. Kondisi-kondisi yang harus terpenuhi dalam pembentukan 

batuan metamorf adalah: 
   Terjadi dalam suasana padat, 
   Bersifat isokimia, 
   Terbentuknya mineral baru yang merupakan mineral khas meta-morfosa, 

dan 
   Terbentuknya tekstur dan struktur baru. 

Proses  metamorfosa  diakibatkan  oleh  dua  faktor  utama  yaitu  Tekanan 

dan Temperatur (P dan T). Panas dari intrusi magma adalah sumber utama 

yang menyebabkan metamorfosa. Tekanan terjadi diakibatkan oleh beban 

perlapisan di atas (lithostatic pressure) atau tekanan diferensial sebagai hasil 
berbagai stress misalnya tektonik stress (differential  stress). Fluida yang 

berasal dari batuan sedimen dan magma dapat mempercepat reaksi kima 

yang berlangsung pada saat proses meta-morfosa yang dapat menyebabkan 

pembentuk-an mineral baru. Metamorfosis dapat terjadi di setiap kondisi 
tektonik,  tetapi  yang  paling  umum  dijumpai  pada  daerah  kovergensi 
lempeng. 
 

6)  Batuan sedimen 

Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari pecahan atau hasil abrasi 

dari sedimen, batuan beku, metamorf yang tertransport dan terendapkan 

kemudian terlithifikasi. 

Ada  dua  tipe  sedimen  yaitu:  detritus  dan  kimiawi.  Detritus  terdiri  dari 

partikel-2  padat  hasil  dari  pelapukan  mekanis.  Sedimen  kimiawi  terdiri 
dari mineral sebagai hasil kristalisasi larutan dengan proses inorganik atau 

aktivitas organisme. Partikel sedimen diklasifikasikan menurut ukuran butir, 
gravel (termasuk bolder, cobble dan pebble), pasir, lanau, dan lempung. 
Transportasi dari sedimen menyebabkan pembundaran dengan cara abrasi 
dan pemilahan (sorting). Nilai kebundaran dan sorting sangat tergantung 

pada  ukuran  butir,  jarak  transportasi  dan  proses  pengendapan.  Proses 

litifikasi dari sedimen menjadi batuan sedimen terjadi melalui kompaksi dan 

sementasi.Batuan sedimen dapat dibagi menjadi 3 golongan: 

   Batuan Sedimen Klastik terbentuk dari fragmen batuan lain ataupun 

mineral. 
   Batuan Sedimen Kimiawi terbentuk karena penguapan, evaporasi. 
   Batuan  Sedimen  Organik  terbentuk  dari  sisa-sisa  kehidupan  hewan/ 

tumbuhan 

Tenaga eksogen berperan dalam pembentukan relief muka bumi. Proses- 

proses eksogen terdiri dari denudasi (pelapukan), erosi, dan sedimentasi. 
Pelapukan terdiri dari pelapukan fisik, pelapukan kimiawi dan pelapukan 

biologis.   Peristiwa erosi yang alami tidak akan menyebabkan kerusakan 

tanah. Jika laju erosi melebihi laju pertumbuhan tanah maka akan terjadi 
keruskan lingkungan. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya erosi : 
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   adanya curah hujan yang tinggi atau adanya angin yang kencang. 
 

   Adanya tempat 

tumbuhannya. 

 

terbuka    dipermukaan    bumi    yang    tidak    ada 

   Topografi yang berbukit/bergunung, lereng curam 

   Penggunaan lahan yang tidak memperhatikan kelestaraian lingkungan 

Berdasarkan faktor penggerak materialnya, maka erosi dapat dibedakan 

menjadi erosi angin, erosi oleh air hujan, erosi glasial, erosi air laut. Sedimentasi 
berdasarkan tenaga penggeraknya dibedakan sedimentasi oleh air sungai, 
sedimentasi oleh air laut, sedimentasi oleh gletser, sedimentasi oleh angin. 

3)  Kehidupan pada Masa Pra-Aksara di Indonesia 

Masa pra aksara atau masa pra sejarah adalah masa ketika manusia belum mengenal 

tulisan. Masa pra aksara sering disebut juga masa nirleka atau masa pra sejarah. Masa 

pra aksara erasal dari kata pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya huruf. 
Jadi masa pra aksara adalah masa ketika belum ditemukannya huruf. Periodisasi ini 
di Indonesia diawali dengan kedatangan manusia pertama di Indonesia dan diakhiri 
dengan ditemukannya Yupa di Kalimantan Timur (Kerajaan Kutai). 

Pembabakan dalam Masa Prasejarah di Indonesia dibagi dalam zaman batu dan 

logam. Zaman Batu atau kebudayaan batu yang terbagi atas empat zaman, yaitu 

zaman Batu Tua (Paleolitikum), zaman Batu Madya (Mesolitikum), zaman Batu Muda 

(Neolitikum), dan terakhir adalah zaman Batu Besar (Megalitikum). 

Jenis-Jenis Manusia Purba dan Hasil Budayanya di Indonesia 

Primata yang merupakan cikal bakal manusia di kemudian hari telah ada sejak zaman 

plestosen.  Di Indonesia, pengetahuan tentang keberadaaan mereka tidak dapat 

dilepaskan dari keberhasilan yang dilakukan oleh Eugene Dubois. Pada tahun 1890- 
1892, ia menemukan bekas tulang rahang, geraham, tengkorak bagian atas, dan 

tulang paha kiri di desa Trinil. Eugene Dubois memperkirakan bahwa volume otak 

makhluk ini 900 cc, lebih besar dari jenis kera yang volume otak tertingginya hanya 

600 cc. Oleh karena jenis makhluk yang ditemukan di desa Trinil posisinya ada di 
antara kera dan manusia, maka diberi nama Pithecanthropus Erectus. Berdasarkan 

lapisan kulit bumi, penemuan Eugene berada pada lapisan plestosen tengah. 

Temuan-temuan berikutnya di sepanjang lembah Bengawan Solo memperlihatkan, 

bahwa  terdapat  jenis  makhluk  yang  berasal  dari  lapisan  plestosen  bawah  dan 

plestosen atas. Temuan yang dilakukan Von Koenigswald tahun 1936 di Mojokerto 

dalam  bentuk  fosil  tengkorak  anak-anak  menunjukkan,  bahwa  makhluk  itu 

hidup pada lapisan plestosen  bawah. Makhluk itu diberi nama Pithecanthropus  
Mojokertensis. Temuan berikutnya yang juga merupakan makhluk yang hidup pada 

lapisan plestosen  bawah di desa Sangiran pada tahun 1941 dalam bentuk tulang 

rahang bawah yang lebih besar dan kuat dibandingkan rahang Pithecanthropus.  
Koenigswald  menamakan  fosil  ini  Meganthropus  Palaeojavanicus  yang  artinya 

manusia besar dari Jawa yang paling tua. 

Penelitian  lainnya  yang  dilakukan  Koenigswald  bersama  Weidenreich  di  desa 

Ngandong pada tahun 1931-1934 berhasil menemukan beberapa fosil tengkorak 
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yang  menunjukkan  makhluk-makhluk  itu  lebih  tinggi  tingkatannya  dari  pada 

Pithecanthropus  Erectus.  Mereka memberi nama Homo  Soloensis  dan ditemukan 

pada lapisan bumi plestosen atas. Termasuk lapisan ini adalah temuan Koenigswald 

pada tahun 1889 di desa Wajak berupa tengkorak yang dikubur layaknya manusia, 
yang  membedakannya  dengan  makhluk-makhluk  temuan  lainnya.  Makhluk  itu 

diberi nama Homo Wajakensis. 
 
 

Zaman Batu 
 

a)  Paleolitikum (Zaman Batu Tua) 

Temuan-temuan yang dilakukan Von Koenigswald dan Weidenreich 

memperlihatkan bahwa makhluk yang hidup pada lapisan plestosen bawah 

tidak meninggalkan bekas-bekas tertentu, yang menunjukkan perkembangan 

kebudayaan yang dianut makhluk tersebut. Tetapi, penemuan pada lapisan 

plestosen  tengah  menunjukkan  bahwa  telah  ada  kebudayaan.  Penemuan 

tersebut  terdapat  di  daerah  Gunung  Pacitan,  ketika  pada  tahun  1935  Von 

Koenigswald  menemukan  sejumlah  alat-alat  batu  antara  lain  seperti  kapak 

perimbas, kapak penetak, kapak genggam, pahat genggam, dan alat serpih. 
Temuan alat-alat batu tersebut tidak hanya di Pacitan, tetapi juga di Parigi dan 

Gombong (Jawa Tengah), Sukabumi (Jawa Barat), dan Lahat (Sumatra Selatan), 
Kalianda   (Lampung),   Cabbenge   (Sulawesi   Selatan),   dan   Awang-bangkal 
(Kalimantan Selattan). 

Di Ngandong ditemukan alat-alat yang terbuat dari tulang, seperti belati yang 

digunakan untuk mengorek dan ujung tombak bergerigi yang digunakan untuk 

menangkap ikan. Alat-alat lainnya ditemukan di Sangiran yang merupakan bagian 

kebudayaan Ngandong ialah alat serpih, sejenis perkakas kecil terbuat dari 
batu yang dipergunakan untuk menyerpih. Temuan alat ini berasal dari lapisan 

plestosen atas. Kebudayaan Pacitan dan Ngandong memperlihatkan penggunaan 

alat-alat batu yang masih sederhana. Periode ini sering juga dinamakan dengan 

zaman paleolitikum atau zaman batu tua karena menggunakan peralatan batu 

yang teknologinya masih sederhana. 

Dari  alat-alat  yang  ditemukan  nampak  bahwa  pada  masa  kini  kehidupan 

masih  berpindah-pindah  (nomaden).  Kehidupan  mereka  sangat  tergantung 

pada kondisi alam dan memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berburu dan 

mengumpulkan makanan. Mereka bertempat tinggal di daerah padang rumput 

di dekat sungai atau danau. Sebab disinilah binatang buruan mereka seperti 
kuda, badak, kerbau, benteng, rusa, dan monyet dapat ditemukan. Perburuan 

dilakukan oleh kelompok kecil dan hasilnya dibagi bersama-sama. 
 

b)  Mesolitikum (Zaman Batu Muda) 

Pada  tahun  1925,  van  Stein  Callenfels  meneliti  di  sepanjang  pantai  timur 

Sumatra bagian utara tepatnya di antara Langsa (Aceh) dan Langkat (Sumatra 

Utara). la menemukan tumpukan kulit kerang yang membukit dan diberi nama 

kjokkenmoddinger (sampah-sampah dapur). 

Dari  hasil  penelitiannya,  ditemukan  tulang  belulang,  gigi,  dan  tengkorak- 
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tengkorak manusia yang menunjukkan ciri-ciri Australomelanesoid.  Selain itu 

juga ditemukan kapak-kapak genggam yang berbeda dengan kapak genggam 

masa paleolitikum. Kapak itu terbuat dari batu kali yang dipecah atau dibelah. 
Nama kapak ini sering disebut pebble atau kapak Sumatra. Kapak lainnya yang 

ditemukan adalah kapak pendek (hache courte) dan batu-batu penggiling beserta 

landasannya (pipisan). Pipisan selain digunakan untuk keperluan menggiling 

makanan, juga digunakan untuk menghaluskan cat merah. Cat ini digunakan 

untuk acara keagamaan atau ilmu sihir. 

Van Stein Callenfels juga menemukan gua-gua berbentuk ceruk terbuat dari 

batu-batu karang dan berfungsi sebagai tempat tinggal (abris sous roche) pada 

tahun 1928-1931 di Gua Lawa dekat Sampung Ponorogo (Jawa Timur). Di dalam 

gua-gua  tersebut  ditemukan  peralatan  seperti  alat-alat  tulang,  alat  serpih, 
dan panah bergerigi yang menyerupai gergaji. Daerah lain yang menunjukkan 

terdapatnya kebudayaan mesolitikum adalah Lamoncong, daerah orang-orang 

Toala (Sulawesi Selatan). Selama tahun 1893-1896 ada dua orang bersaudara 

yang meneliti kehidupan orang-orang Toala yaitu Fritz Sarasin dan Paul Sarasin. 
Mereka menemukan alat-alat sepih dan alat-alat dari tulang. 

Penyebaran kebudayaan mesolitikum ini dapat juga ditemukan di gua-gua Flores 

antara lain Liang Toge, Liang Momer, dan Liang Panas, gua-gua pulau Roti, dan 

gua-gua daerah Soe di Timor. Penelitian yang dilakukan von Koenigswald di 
dataran tinggi Bandung yaitu Padalarang, Bandung Utara, Cicalengka, Banjaran, 
Soreang, dan Cililin menunjukkan bahwa disini banyak ditemukan alat serpih. 
Alat serpih ini terbuat dari batu indah berwarna hitam yang disebut obsidian. 

Persebaran kebudayaan mesolitikum nampaknya berkaitan dengan kebudayaan 

Bacson-HoabinhdidaerahTonkinIndo-China.SebabkebudayaanBacson-Hoabinh 

memiliki banyak persamaan dengan alat-alat batu dan alat-alat tulang yang ada 

di Indonesia. Menurut penelitian, Tonkin itu merupakan pusat dari kebudayaan 

mesolitikum Asia Tenggara. Kebudayaan tersebut masuk ke Indonesia melaui 
dua jalan yaitu: 

  Jalan Barat, yaitu dari Bacson-Hoabinh terus ke Thailand, Malaysia Barat, 

Sumatera Timur yang membawa kapak genggam dan alat-alat dari tulang. 

  Jalan Timur, yaitu dari Bacson-Hoabinh terus ke Luzon Filipina, Sulawesi, dan 

ke Timor yang membawa kebudayaan alat serpih. 

Kehidupan masyarakat pada masa mesolitikum ini sudah mulai mengelompok. 

Mereka  yang  tinggal  di  gua-gua  melangsungkan  kehidupan  disana  selama 

di daerah sekitarnya terdapat sumber-sumber hidup yang mencukupi untuk 

kebutuhan mereka. Apabila kebutuhan mereka untuk hidup tidak lagi dapat 

dipenuhi oleh alam sekitar mereka, maka mereka akan gua berpindah mencari 
tempat  yang  baru.  Mereka  sudah  mengenal  pembagian  kerja.  Pembagian 

kerja itu berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Perempuan mengurus anak- 
anak, membuat barang-barang anyaman, mengumpulkan sayur-sayuran, buah- 
buahan,  dan  binatang-binatang  kerang.  Sementara,  orang  lelaki  memburu 

binatang-binatang besar dan memerangi suku-suku yang memusuhi mereka. 
Selama bertempat tinggal di dalam gua-gua, mereka selain mengerjakan alat- 
alat yang diperlukannya juga melukiskan sesuatu di dinding-dinding karang 
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atau gua dengan menggunakan bahan-bahan cat yang berwarna seperti merah, 
hitam, atau putih. Sumber inspirasi dari lukisan adalah cara hidup mereka yang 

serba tergantung ke alam lingkungannya, yaitu berburu dan mengumpulkan 

makanan. Misalnya, lukisan yang terdapat di dinding gua Leang Pattae (Sulawesi 
Selatan). 
 

c)   Neolitikum (Zaman Batu Muda) 

Zaman  berikutnya  ialah  zaman  neolitikum  (zaman  batu  baru).  Kehidupan 

masyarakat semakin maju. Manusia tidak hanya sudah hidup secara menetap 

tetapi juga telah bercocok tanam. Masa ini penting dalam sejarah perkembangan 

masyarakat dan peradaban karena pada masa ini beberapa penemuan baru 

berupa penguasaan sumber-sumber alam bertambah cepat. Berbagai macam 

tumbuh-tumbuhan dan hewan mulai dipelihara dan dijinakkan. Hutan belukar 

mulai dikembangkan, untuk membuat ladang-ladang, Dalam kehidupan bercocok 

tanam ini, manusia sudah mulai menguasai lingkungan alam beserta isinya. 

Masyarakat  pada  masa  bercocok  tanam  ini  hidup  menetap  dalam  suatu 

perkampungan yang dibangun secara tidak beraturan. Pada awalnya rumah 

mereka masih kecil-kecil berbentuk kebulat-bulatan dengan atap yang dibuat 

dari daun-daunan. Rumah ini diduga merupakan corak rumah paling tua di 
Indonesia yang sampai sekarang masih dapat ditemukan di Timor, Kalimantan 

Barat,  Nikobar,  dan  Andaman.  Kemudian  barulah  dibangun  bentuk-bentuk 

yang lebih besar dengan menggunakan tiang. Rumah ini berbentuk persegi 
panjang dan dapat menampung beberapa keluarga inti. Rumah-rumah tersebut 

mungkin dibangun berdekatan dengan ladang-ladang mereka atau agak jauh 

dari ladang. Rumah yang dibangun bertiang itu dalam rangka menghindari 
bahaya dari banjir dan binatang buas.Oleh karena mereka sudah hidup menetap 

dalam suatu perkampungan, maka tentunya dalam kegiatan membangun rumah 

mereka  melaksanakannya  secara  bergotong  royong.  Gotong  royong  tidak 

hanya dilakukan dalam membangun rumah, tetapi juga dalam menebang hutan, 
membakar semak belukar, menabur benih, memetik hasil tanaman, membuat 

gerabah, berburu, dan menangkap ikan. 

Masyarakat bercocok tanam ini memiliki ciri yang khas. Salah satunya ialah sikap 

terhadap alam kehidupan sesudah mati. Kepercayaan bahwa roh seseorang 

tidak  lenyap  pada  saat  orang  meninggal  sangat  memengaruhi  kehidupan 

mereka, Upacara yang paling menyolok adalah upacara pada waktu penguburan 

terutama bagi mereka yang dianggap terkemuka oleh masyarakat. Biasanya 

yang meninggal dibekali bermacam-macam barang keperluan sehari-hari seperti 
perhiasan, periuk, dan lain-lain agar perjalanan si mati ke alam arwah terjamin 

keselamatannya. Jasad seorang yang telah mati dan mempunyai pengaruh kuat 

biasanya diabadikan dengan mendirikan bangunan batu besar. Jadi bangunan 

itu  menjadi  medium  penghormatan,  tempat  singgah,  dan  lambang  si  mati. 
Bangunan-bangunan yang dibuat dengan menggunakan batu-batu besar itu 

pada  akhirnya  melahirkan  kebudayaan  yang  dinamakan  megalitikum  (batu 

besar). 

Kemajuan masyarakat dalam masa neolitikum ini tidak saja dapat dilihat dari 

corak kehidupan mereka, tetapi juga bisa dilihat dari hasil-hasil pening-galan 
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budaya mereka. Yang j elas mereka semakin meningkat kemampuannya dalam 

membuat alat-alat kebutuhan hidup mereka. Alat-alat yang berhasil mereka 

kembangkan antara lain: beliung persegi, kapak lonjong, alat-alat obsidian, mata 

panah, gerabah, perhiasan, dan bangunan megaliti-kum. 

Beliung persegi ditemukan hampir seluruh kepulauan Indonesia, terutama bagian 

barat seperti desa Sikendeng, Minanga Sipakka dan Kalumpang (Sulawesi), 
Kendenglembu (Banyuwangi), Leles Garut (Jawa Barat), dan sepanjang aliran 

sungai Bekasi, Citarum, Ciherang, dan Ciparege (Renggas-dengklok) beliung ini 
digunakan untuk alat upacara. 

Kapak lonjong ditemukan terbatas hanya di wilayah Indonesia bagian timur 

yaitu Sulawesi, Sangihe-Talaud, Flores, Meluku, Leti, Tanibar dan Papua. Kapak 

ini umumnya lonjong dengan pangkal agak runcing dan melebar pada bagian 

tajaman. Bagian tajaman diasah dari dua arah sehingga menghasilkan bentuk 

tajaman yang simetris. 

Alat-alat obsidian merupakan alat-alat yang dibuat dari batu kecubung. Alat-alat 

obsidian ini berkembang secara terbatas dibeberapa tempat saja seperti: dekat 

Danau Kerinci (Jambi), Danau Bandung dan Danau Cangkuang Garut, Leuwilliang 

Bogor, Danau Tondano (Minahasa) dan sedikit di Flores Barat. 
 

d)  Megalitikum (Zaman Batu Besar) 

Kebudayaan megalitikum akarnya terdapat dalam zaman neolitikum, terutama 

berkaitan dengan upacara penguburan kebudayaan Megalitikum mengalami 
perkembangan yang pesat pada masa perundagian (zaman logam). Bentuk- 
bentuk dari bangunan megalitikum itu ialah menhir, dolmen, sarkofagus, kubur 

batu, dan punden berundak-undak. 

Menhir rupanya seperti tiang atau tugu yang didirikan sebagai tanda peringatan 

dan melambang-kan roh nenek moyang. Tempat-tempat penemuan menhir 

antara  lain  Sumatra,  Sulawesi  Tengah,  dan  Kalimantan.  Dolmen  berbentuk 

seperti meja batu. Dolmen berguna untuk tempat menaruh sesaji dan kuburan 

nenek moyang. Sarkofagus yang bentuknya seperti palung atau lesung dan 

mempunyai penutup banyak ditemukan di Bali. Di Sulawesi Utara, sarkofagus 

dikenal dengan sebutan waruga.Kubur batu merupakan peti mati yang keempat 

sisinya terbuat dari dinding batu. Ditemukan di Kuningan Jawa Barat. Punden 

berundak-undak yaitu bangunan pemujaan yang tersusun bertingkat-tingkat. 
Bangunan ini ditemukan di Lebak Banten Selatan. 
 

e)  Zaman Logam 

Zaman logam terdiri dari tiga zaman yaitu zaman perunggu, tembaga, dan besi. 

Zaman logam merupakan masa dimana kehidupan semakin lebih maju. Pada 

masa ini masyarakat sudah mengenal tehnik-tehnik pengolahan logam. Sejalan 

dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai manusia dalam meningkatkan taraf 

penghidupannya, maka tata-susunan masyarakat menjadi semakin kompleks. 
Pembagian kerja semakin ketat dan membutuhkan keterampilan-keterampilan 

tertentu. Oleh karena itu muncul kelompok-kelompok masyarakat yang terampil 
(undagi) berdasarkan bidang masing-masing seperti ahli membuat rumah, ahli 
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gerabah, ahli logam, dan sebagainya. 

Pada  zaman  perundagian  ini  masyarakat  yang  hidup  dari  bercocok  tanam 

mengalami tingkat kemajuan. Jika sebelumnya hanya dilakukan secara sis-tern 

ladang, sekarang menggunakan sistem persawahan. Kehidupan perdagangan 

juga berkembang pada masa ini. Perdagangan sudah dilakukan antarpulau di 
Indonesia  dan  antara  kepulauan  Indonesia  dengan  kawasan  Asia  Tenggara 

dengan sistem barter. Barang-barang yang dipertukarkan ialah nekara perunggu, 
moko, manik-manik, rempah-rempah, jenis-jenis kayu, dan timah. 

Yang sangat menonjol pada masa perundagian ini ialah kepercayaan. Penguburan 

orang yang meninggal dilaksanakan dengan dua cara yaitu secara langsung dan 

tidak langsung. Penguburan langsung mayat langsung dikuburkan di tanah atau 

ditempatkan dalam sebuah wadah didalam tanah. Penguburan tidak langsung 

dilakukan dengan menguburkan mayat terlebih dahulu dalam tanah atau peti 
kayu  berbentuk  perahu.  Kuburan  ini  sifatnya  sementara.  Setelah  mayatnya 

menjadi rangka diambil dan dibersihkan, baru dikuburkan lagi dalam tempayan 

atau kubur batu. Kemajuan dalam bidang teknik pengolahan logam dapat dilihat 

dari peninggalan yang ditinggalkan. Barang-barang logam itu antara lain nekara, 
kapak corong, area perunggu, candrasa, gelang kaki, anting-anting, kalung, dan 

cincin. 
 
 

b. Kehidupan Sosial Manusia 

1)   Interaksi Sebagai Proses Sosial 

Proses sosial adalah hubungan-hubungan yang terjadi antara manusia yang bersifat 

dinamis. Proses sosial dalam bentuknya yang paling umum adalah interaksi sosial. 
Dengan demikian proses sosial merupakan hasil dari hubungan timbal balik antara 

segi kehidupan yang satu mempengaruhi segi kehidupan yang lain. Misalnya, segi 
kehidupan ekonomi berpengaruh kepada segi kehidupan politik, segi kehidupan 

politik berpengaruh pula dengan segi kehidupan hukum demikian pula sebaliknya. 

Adanya berbagai aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia 

lainnya itulah yang disebut interaksi sosial. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa 

bentuk utama dari proses sosial yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan 

faktor yang mengakibatkan terjadinya aktivitas sosial. 

Menurut Alvin dan Helen Gouldner (1993) menjelaskan, bahwa interaksi sebagai aksi 

dan reaksi diantara orang-orang. Sedangkan Koentjaraningrat (1984) menjelaskan, 
bahwa terjadinya interaksi apabila satu individu berbuat sedemikian rupa sehingga 

men imbulkan reaksi dari individu atau individu-individu lainnya. 

Oleh karena itu dalam interaksi sosial menjadi penting melihat hubungan timbal 

balik  antara  individu  manusia  dengan  individu  lainnya,  antara  individu  dengan 

kelompok atau antara kelompok dan individu. Hubungan interaksi tersebut diatur 

oleh nilai-nilai dan norma-norma hidup dalam masyarakat. 

Soerjono Soekanto (1999), mengutip definisi Gillin dan Gillini dari buku Cultural 

Sociology  mengartikan,  interaksi  sosial  adalah  hubungan-hubungan  sosial  yang 
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dinamis,  yang  menyangkut  hubungan  antara  orang-orang  perorang,  antara 

kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorang dengan kelompok 

manusia. 

Ciri-ciri interaksi sosial yaitu : 

   jumlah pelakunya lebih dari satu 
   adanya  komunikasi  antar  pelaku  dengan  menggunakan  simbol-simbol  atau 

lambang 

  adanya tujuan yang akan dicapai dari interaksi tersebut. 

 

2) Sosialisasi sebagai Proses Pembentukan Kepribadian 

Menurut Selo Soemandjan (1982), bahwa proses sosial adalah pengaruh timbal balik 

antara berbagai bidang kehidupan yang berguna. Kehidupan bersama itu dapat 

dilihat dari beberapa segi. Misalnya, dilihat dari segi hukum. Proses sosial tersebut 

merupakan pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi 
kehidupan politik, dan segi kehidupan politik dengan segi hukum, serta kehidupan 

hukum dengan segi ekonomi. 

Aktivitas sosial itu terjadi karena adanya aktivitas dari manusia dalam hubungannya 

dengan manusia lainnya. Jadi, dapat dikatakan, bahwa interaksi sosial merupakan 

bentuk utama dari proses sosial. Keseluruhan kebiasaan yang dimiliki manusia 

di  bidang  ekonomi,  kekeluargaan,  pendidikan,  agama,  politik  dan  sebagainya 

harus dipelajari oleh setiap anggota baru dalam masyarakat melalui suatu proses 

yang dinamakan sosialisasi. Jadi, sosialisasi merupakan proses seseorang belajar 

berpartisipasi sebagai anggota masyarakat dalam kehidupannya. Menurut Peter L. 
Berger, sosialisasi sebagai proses melalui bagaimana seorang anak belajar menjadi 
seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Beberapa teori sosialisasi 
menurut para ahli sosiolog, antara lain : 

Teori George Herbert Mead 

Menurut Mead, bahwa setiap anggota baru dalam masyarakat harus mempelajari 

peran-peranyangadadimasyarakat,yaitusuatuprosesyangdinamakanpengambilan 

peran. Dalam proses ini seseorang belajar untuk mengetahui peran yang harus 

dijalankan serta peran yang harus dijalankan orang lain. Melalui penguasaan peran 

yang ada dalam masyarakat, maka seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain. 
Jadi, diri seseorang terbentuk melalui interaksi dengan orang lain. Kemudian Mead 

membedakan menjadi tiga tahapan proses pengambilan peran, yaitu : 
 

a)   Tahap Play Stage 

Tahap ini, seorang anak mulai bekerja mengambil peran orang yang berada di 

sekitarnya. Ia mulai menirukan peran yang diojalankan orangtuanya atau peran 

orang dewasa lain dengan siapa ia berinteraksi. Misalnya, anak menirukan 

kakaknya belajar menggam-bar, anak menirukan ibunya memasak, dan lain 

sebagainya. 
 

b)  Game Stage 

Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya lebih mengetahui peran yang harus 
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dijalankan, tetapi telah mulai mengetahui peran yang harus dijalankan orang 

lain, dan dengan siapa ia berinteraksi. Misalnya, dalam permainan sekolah- 
sekolahan, ia mengetahui peran-peran yang dijalankan oleh para pemain lain, 
ia menjadi guru. Sedangkan teman lainnya disuruh menjadoi murid-muridnya. 
Jadi, tahap ini seseorang telah dapat mengambil peran orang lain. Pada tahap 

awal sosialisasi interaksi anak biasanya terbatas pada sejumlah kecil orang lain, 
biasanya anggota keluarga, terutama ayah dan ibunya. 
 

c)   Sosialisasi 

Pada tahap sosialisasi ini, seseorang dianggap telah mampu mengambil peran- 

peran yang diyakinkan orang lain dalam masyarakat, ia telah mampu berinteraksi 
dengan orang lain, karena telah memahami atau selaku siswa ia memahami 
peran gurunya. 
 
 

Teori Charles H. Cooley 

Menurut Cooley, bahwa seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang 

lain melalui tiga tahap, yaitu : 

    Seseorang mempunyai persepsi mengenai penilaian orang lain terhadapnya; 

    Seseorang  mempunyai  persepsi  mengenai  penilaian  orang  lain  terhadap 
penampilannya; 

    Seseorang  mempunyai  perasaan  terhadap  apa  yang  dirasakannya  sebagai 

penilaian orang lain terhadapnya. 

Ia menganalogikan antara pembentukan diri seseorang dengan perilaku orang yang 

sedang bercermin. Misalnya, seseorang siswa memeroleh nilai rendah dalam ujian, 
ia merasa bahwa para gurunya menganggapnya bodoh, maka ia kurang dihargai 
dan siswa tersebut menjadi murung. 
 
 

3) Pembentukan Kepribadian 

Istilah kepribadian adalah sebagai ciri-ciri watak seseorang individu yang konsisten, 

yang memiliki identitas khusus sebagai individu. Ciri khas tersebut berbeda antara 

individu yang satu dengan individu lainnya. Dengan demikian, kepribadian dapat 

diartikan  sebagai  keseluruhan  cara  seorang  individu  berinteraksi  dan  bereaksi 
dengan orang lain yang meliputi sikap, perilaku, kebiasaan, dan sifat khas yang 

dimiliki oleh individu. Koentjaraningrat mendefinisikan kepribadian sebagai susunan 

unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan 

individu. 
 
 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang, 

antara lain : 

1)   Faktor Keturunan 

 

PLPG Sertifikasi Guru 2012 Rayon 9 Universitas Negeri Jakarta 219



 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial - SMP 
 

Faktor ini, berupa ukuran fisik, jenis kelamin, bentuk wajah atau temperamen dan 

secara biologis berpengaruh terhadap perilaku, pengendalian diri, dorongan, 
sikap dan minat. 

2)  Faktor Lingkungan Alam 

Perbedaan ikllim dam sumber dari alam menyebabkan manusia harus dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. Upaya penyesuaian diri ini, akan 

berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Misalnya, seorang 

yang hidup dalam lingkungan perdesaan berbeda dengan anak yang hidup 

di lingkungan perkotaan, atau anak yang lahir dan dibesarkan di lingkungan 

alam yang keras seperti di Pulau Nias atau di pegunungan, maka kepribadian 

individunya akan terbentuk kuat karena terbiasa berjuang melawan alam yang 

berat dalam mempertahankan kehidupannya. Sementara anak yang dibesarkan 

di lingkungan serba ada, ia cenderung malas, kurang memilliki daya juang. 

3)  Faktor Lingkungan Budaya 

Proses   pembentukan   kepribadian   dipengaruhi   juga   adanya   kebudayaan 

setempat. Misalnya, adat istiadat budaya daerah, agama atau kepercayaan yang 

dianut masyarakat dan keluarganya. 

4)  Situasi 

Situasi mempengaruhi efek dari keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian. 

Meskipun pada umumnya kepribadian itu stabil dan konsisten, justru dapat 

berubah dalam situasi-situasi yang buruk. 
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian, antara lain: 
   faktor warisan biologis 
   faktor lingkungan keluarga 
   faktor lingkungan masayarakat setempat 
 latar belakang pendidikan 

   pekerjaan 
   aliran agama/kepercayaan 

 
 

4) Bentuk-bentuk Interaksi Sosial 

Bentuk  interaksi  sosial  menurut  jumlah  pelakunya  dibedakan:  Interaksi  antara 

individu  dengan  individu,  individu  dengan  kelompok,  dan  kelompok  dengan 

kelompok. 

Bentuk interaksi sosial menurut proses terjadinya : 

1)   Imitasi 

Imitasi merupakan suatu proses yang dilakukan individu dalam meniru perilaku 

dan nilai-nilai yang telah dianut oleh individu lain. 
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2)  Sugesti 

Pada dasarnya, sugesti merupakan suatu pengaruh yang dapat menggerakkan 

hati seseorang. Sugesti dapat terjadi jika seseorang memberikan pandangan 

atau sikap yang kemudian diterima oleh pihak lain. 

1)   Identifikasi 

Identifikasi merupakan suatu kecenderungan atau keinginan individu untuk 

menjadi sama dengan individu lainnya. Salah satu syarat identifikasi adalah 

kedekatan hubungan antarindividu yang terlibat identifikasi. 

2)  Simpati 

Proses simpati sebenarnya merupakan suatu proses ketika seseorang merasa 

tertarik kepada pihak lain. Simpati akan berkembang baik jika individu atau 

kelompok salaing menjamin untuk memahami keadaan dan kondisi masing- 
masing. 

3)  Empati 

Suatu perasaan ikut mengalami, misalnya melihat orang jatuh, ikut merasakan 

sakit,  melihat  orang  meninggal  dunia  merasa  kehilangan,  merasakan  haru, 
iba. Sebaliknya melihat temannya merayakan ulang tahun, dia juga merasakan 

kegembiraan, riang, bersuka cita. 
 
 

Proses Interaksi Sosial 

Dalam kehidupan masyarakat proses interaksi sosial dapat dikategorikan menjadi 

dua golongan, yaitu interaksi sosial positif (asosiatif) dan interaksi sosial negatif 

(disosiatif). Interaksi sosial positif, yaitu interaksi yang mengarah pada kerjasama 

dan persatuan antarindividu dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan interaksi 
sosial negatif merupakan interaksi yang mengarah pada perpecahan antar individu 

dalam kehidupan anggota masyarakat. 

Interaksi sosial positif (asosiatif) terdiri atas asimilasi, kerjasama, dan akomodasi. 

Kerjasama (Cooperation) merupakan kategori proses sosial yang positif (asopsiatif). 
Bentuk bentuk kerjasama dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: koalisi (Coalition), 
koalisi merupakan bentuk kerjasama yang terdiri dari dua organisasi atau lebih 

untuk mencapai tujuan yang sama. Kooptasi merupakan proses penerimaan unsur- 
unsur baru (saran dan masukan) dalam kepemimpinan atau pelaksanaan aktivitas 

politik suatu oraganisasi. Tindakan ini dilakukan dalam rangka meng-akomodasi 
masukan dari banyak pihak dan untuk menghindari terjadinya kegoncangan serta 

beruasaha mewujudkan stabilitas dari organisasi itu sendiri. Bargaining merupakan 

bentuk kerjasama yang lebih bersifat tawar-menawar, tukar menukar barang atau 

jasa sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karenanya bergaining 

lebih cenderung pada bentuk kerjasama di bidang ekonomi. 

Akomodasi dapat diartikan menjadi dua pengertian dasar, yaitu akomodasi sebagai 

suatu proses   dan akomodasi sebagai suatu keadaan. Akomodasi sebagai suatu 
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proses merupakan rentetan kejadian untuk meredakan ketegangan dan konflik 

antara dua pihak atau lebih sehingga hubungan dari pihak-pihak yang bertikai dapat 

kembali harmonis. Sementara itu, akomodasi dalam arti keadaan identik dengan 

keseimbangan (equilibrium). Pada konteks ini akomodasi diartikan sebagai interaksi 
antar orang dan kelompok orang yang berlangsung harmonis dan sesuai dengan 

norma atau nilai dalam masyarakat. 

Interaksi sosial negatif (disosiatif) merupakan proses interaksi yang mengakibatkan 

adanya perpecahan diantara komponen-komponen masyarakat yang berhubungan. 
Proses interaksi sosial disosiatif terjadi karena adanya hal-hal sebagai berikut.: 
perbedaan  jenis  ideologi  yang  dianut,  perbedaan  ciri  fisik  dari  masing-masing 

masyarakat, perbedaan kepentingan, perbedaan budaya kesukuan 
 
 

Interaksi sosial negatif (disosiatif) 

antara lain meliputi persaingan, pertikaian, dan kontravensi. Persaingan adalah 

suatu bentuk hubungan pihak antara pihak satu dengan pihak lainnya yang berupa 

persaingan-persaingan.  Umumnya  persaingan-persaingan  ini  bertujuan  untuk 

memperebutkan segala sesuatu yang sifatnya terbatas. Pertikaian atau konflik 

sosial merupakan suatu proses sosial antarperorangan atau kelompok masyarakat 

tertentu, akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, 
sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal 
interaksi sosial diantara mereka yang bertikai tersebut.  Kontravensi terjadi atas 

dasar perbedaan tata nilai, persepsi, serta perbedaan latar belakang pendidikan 

dan kepentingan yang ingin diraih. Kontravensi berbeda dengan konflik. Pada 

kontravensi, hubungan masih tetap terjalin dengan baik walaupun di dalam hati 
telah ada upaya-upaya untuk mengungguli pihak lain sekaligus melemahkannya. 
 
 

c. Usaha Manusia Memenuhi Kebutuhan 

1)  Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Ekonomi yang Bermoral dalam Memenuhi 

Kebutuhan 

a) Manusia Sebagai Makhluk Sosial 

Sebagai   mahkluk   sosial,   manusia   tidak   dapat   hidup   sendiri   melainkan 

membutuhkan bantuan orang lain. Homo economicus adalah manusia sebagai 
makhluk ekonomi dimana manusia memiliki kecenderungan untuk tidak pernah 

merasa puas akan apa yang telah diperolehnya dan senantiasi berusaha terus 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ciri-ciri mahluk ekonomi yang bermoral 
adalah : 
   Tidak pernah puas dengan apa yang telah dicapainya. 
   Selalu berusaha untuk memenuhikebutuhannya 
   Jujur dan bertanggungjawab 
   Berpegang pada norma agama, adat, dan hukum yang berlaku 
   Memerhatikan kepentingan masyarakat 
   Menjaga kelestarian alam. 
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Tidak dipungkiri, bahwa setiap manusia memiliki ciri khas sendiri, kemampuan 

sendiri-sendiri dalam arti kemampuan yang berbeda dengan orang lain sikap 

atau kepribadian tersendiri. Hal ini benar, bahwa manusia sebagai makhluk 

individu. Tetapi, meski demikian manusia memiliki kemampuan sendiri-sendiri, 
dia tetap akan membutuhkan teman lainnya. 

Ketergantungan pada orang lain akan semakin berkembang pada saat manusia 

menyadari bahwa dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan 

orang lain. Misalnya, di sekolah perlu bantuan guru, di rumah perlu bantuan orang 

tua, di lingkungan masyarakat perlu bergaul, berteman dan saling membantu 

sesama manusia. Hal ini menunjukkan, bahwa manusia merupakan Homosocialis 

yang artinya manusia sebagai makhluk sosial. Bantuan dari orang lain tersebut 

akan dibutuhkan sampai manusia meninggal dunia. 

Sebagai makhluk sosial seorang manusia tidak hanya memiliki sifat ingin dibantu, 

tetapi juga memiliki sifat ingin membantu, membantu orang lain  merupakan 

perwujudan dari ibadah. Tetapi tentunya membantu yang dimaksudkan adalah 

membantu yang bersifat positif, misalnya membantu orang yang sedang kena 

musibah, membantu keluarga miskin, kerja bhakti, donor darah, mengunjungi 
orang sakit, melayat orang meninggal, menyantuni anak yatim dan lain-lain. 
 
 

b) Manusia Sebagai Makhluk Ekonomi 

Kebutuhan manusia secara fisik diantaranya meliputi: kebutuhan makan, minum, 

kebutuhan pakaian, kebutuhan perumahan, kesehatan, dan kebutuhan non fisik 

antara lain meliputi : kebutuhan pendidikan, hiburan, atau rekreasi. 

Tingkatan  kebutuhan  manusia  berbeda-beda,  hal  ini  tentunya  disesuaikan 

dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, anda ingin makan 

di rumah makan Padang sementara uang anda terbatas. Anda ragu-ragu, cukup 

atau tidak nantinya untuk membayar. Keputusan anda akhirnya batal makan di 
rumah makan Padang dan mengalihkannya ke warung makan sederhana. 

Berdasarkan  contoh  tersebut,  menunjukkan  bahwa  kepuasan  seseorang 

berbeda-beda  dan  bersifat  sementara.  Hal  ini  tergantung  dari  kemampuan 

masing-masing, artinya bahwa pada saat kebutuhannya dirasakan tercukupi 
atau  merasa  puas,  tetapi  kemudian  kebutuhan  berikutnya  menyusul  untuk 

dipenuhi, dan demikian seterusnya. 

Kebutuhan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya, dapat dilakukan 

dengan berbagai macam cara. Ada seseorang terpenuhi kebutuhannya dengan 

jalan diberi orang lain, ada pula yang harus berusaha mencara atau membeli 
dengan  uangnya.  Semakin  besar  manusia  dituntut  untuk  dapat  memenuhi 
kebutuhannya dengan cara usaha sendiri dengan memanfaatkan sumber daya 

alam yang ada atau dengan cara lainnya, misalnya dengan bekerja. 

Pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi harus dilandasi 

dengan nilai-nilai moral dan kelestarian dari sumber daya alam itu sendiri, demi 
kelangsungan hidup manusia. Misalnya, penebangan liar di pegunungan atau 

hutan yang tidak disertai dengan penanaman kembali bisa mengakibatkan banjir, 
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longsor. Penggalian pasir secara liar di pegunungan maupun daerah pantai yang 

berakibat tanah longsor dan pengikisan tanah. Dan mencari ikan dengan alat 

peledak atau pukat harimau berakibat matinya bibit ikan secara besar-besaran 

yang mengkibatkan kerugian manusia itu sendiri. Dengan demikian, suatu usaha 

memanfaatkan sumber daya alam, perlu dilandasi dengan tujuan-tujuan positif 

dan memiliki nilai moral. Hal itu dimaksudkan demi pelestarian lingkungan dan 

pelestarian sumber daya alam itu sendiri untuk dapat dimanfaatkan manusia 

dan keturunannya. 
 
 

c) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Manusia 

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia, antara lain: 

·   Faktor Geografis 

Kondisi  geografis  sangat  berpengaruh  terhadap  kebutuhan  manusia. 

Misalnya, penduduk di daerah perkotaan berbeda kebutuhannya dengan 

penduduk di daerah perdesaan. Penduduk kota justru merasa berkeinginan 

untuk rekreasi ke desa. Sebaliknya, penduduk desa berkeinginan berbelanja 

di kota. Sedangkan, penduduk di daerah pantai berbeda dengan penduduk 

di pegunungan atau pedalaman, misalnya orang pedalaman menggunakan 

alat transportasi melalui sungai, sehingga kendaraan darat kurang mendapat 

tempat.   Orang yang tinggal di pegunungan senang memakai baju tebal, 
karena cuaca dingin, dan seballiknya orang yang tinggal di pantai cenderung 

dengan pakaian yang tipis dan senang dengan minuman dingin. 
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· 

Faktor Budaya dan Adat Istiadat 

Faktor budaya dan adat istiadat juga berpengaruh terhadap kebutuhan 

manusia, misalnya: masyarakat tertentu memiliki budaya pakaian tertutup, 
Jilbab. Sebaliknya, di lingkungan tertentu justru senang dengan pakaian 

terbuka (tidak pakai Jilbab). Kemudian, masyarakat tertentu mengagumi 
musik dangdut, orkes melayu sehingga di daerah tersebut alat-alat musik dan 

kaset melayu menjadi kebutuhan mereka. Sedangkan di Jawa, orang senang 

dengan wayang kulit atau terkait dengan adat, misalnya adat pengantin di 
daerah Jawa Barat akan berbeda dengan di Sumatera, sehingga kebutuhan 

perlengkapan  pengantin  di  daerah  masing-masing  akan  berbeda  sesuai 
dengan adat-istiadatnya. 

Faktor Religius 

Kebutuhan masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, berbeda 

dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  memeluk  agama  Hindu,  Kristen, 
Katholik, dan Budha. Di lingkungan masyarakat yang berpenduduk Islam 

membutuhkan perangkat alat sholat, baik berupa sajadah, sarung, peci, 
mukena  dan  lain-lain.  Sedangkan,  masyarakat  yang  mayoritas  memeluk 

agama Hindu, misalnya di Bali mereka tidak akan membutuhkan daging sapi. 
Hal ini sangat dipengaruhi oleh peraturan dan hukum-hukum agama yang 

dianut oleh masyarakat setempat. 
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d.  Tindakan Ekonomi  Berdasarkan Motif dan Prinsip Ekonomi dalam Berbagai Kegiatan 

Sehari-hari. 

1)   Tindakan Ekonomi 

Tindakan ekonomi adalah suatu perbuatan yang dilakukan melalui pertimbangan 

yang  rasional  atau  dengan  perhitungan  dalam  menentu-kan  suatu  pilihan  dari 
berbagai kemungkinan. Motif ekonomi merupakan motif yang mendorong manusia 

untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi meliputi beberapa macam antara 

lain motif ingin memenuhi kebutuhan, motif memperoleh keuntungan, dan motif 

kekuasaan ekonomi. Prinsip ekonomi yaitu berusaha dengan pengorban-an tertentu 

untuk memperoleh  hasil semaksimal mungkin, atau dasar bertindak dengan alat- 
alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal.Tampaklah bahwa dasar 

bertindak dengan tindakan rasional dalam kegiatan ekonomi dilandasi oleh prinsip 

ekonomi, adapun kegiatannya antara lain : 
     Bertindak dengan perhitungan yang cermat, berpikir rasional, serta berperilaku 

hemat. 
     Selalu melakukan skala prioritas 
     Menggunakan pengetahuan dan keterampilan secara maksimal untuk 

menunjang keberhasilan 

     Mau berusaha dengan bekerja keras, tekun, dan ulet dalam mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan, baik kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, 

kebutuhan rasa aman maupun kebutuhan pengem-bangan diri. Oleh karena itu, 
menusia  berusaha  untuk  memenuhi  kebutuhannya  dengan  berbagai  cara,  yaitu 

dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang Ia miliki. Salah satu cara 

manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya, maka harus memiliki uang. Untuk 

memiliki  uang,  manusia  harus  bekerja,  apakah  bekerja  di  kantor  pemerintah, 
perusahaan, swasta atau wiraswasta dan bekerja di bidang jasa. 

Dengan bekerja seseorang akan mendapatkan uang yang akhirnya dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhannya dengan membeli sesuatu yang diinginkan, manusia 

bekerja itulah yang disebut dengan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi maksudnya 

adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  manusia  dalam  rangka  memenuhi 
kebutuhannya. 

2)  Prinsip Ekonomi 

Prinsip ekonomi adalah suatu sikap atau perilaku seseorang yang mempertimbangkan 

keuntungan maupun kerugian secara cermat dari segi ekonomi, artinya tindakan yang 

dilakukan dengan suatu pengorbanan yang tertentu  untuk memperoleh hasil yang 

maksimal. Tindakan manusia dengan pertimbangan secermat-cermatnya tersebut 

juga dimaksudkan untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal. 

Prinsip ekonomi dapat diterapkan oleh suatu perusahaan atau produsen maupun 

oleh anggota masyarakat selaku konsumen, yang intinya adalah untuk efisiensi 
 

a)   Bagi Perusahaan/ Produsen 
Prinsip ekonomi diterapkan dalam bentuk : 
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    Modal yang kecil dapat mencapai keuntungan yang maksimal, 
    Modal yang kecil dapat memproduksi suatu barang sesuai dnegan yang 

direncanakan. 
    Mengurangi pemborosan dan pengeluaran (efisiensi). 

 
 

b)  Bagi Konsumen 

     Dengan  dana  yang  terbatas,  dapat  memenuhi  barang  sesuai  dengan 

kebutuhannya, 
    Untuk memilih mana yang lebih penting dan menjadi prioritas. 

 

3)  Motif Ekonomi 

Seseorang bekerja karena ingin memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang 

paling mendasar, yaitu kebutuhan fisik yang meliputi: kebutuhan makan, minum, 
pakaian, rumah keselamatan. Kebutuhan fisik inilah yang mendorong seseorang 

melakukan  kegiatan  ekonomi  atau  tindakan  ekonomi,  selain  kebutuhan  fisik, 
manusia juga membutuhkan rasa sosial, penghargaan dari orang lain, rasa aman 

dan pengembangan diri. Kebutuhan-kebutuhan itulah yang menjadi pendorong atau 

motif ekonomi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dimasud dengan motif ekonomi 

adalah suatu keinginan yang mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi 
untuk memenuhi kebutuhannya, motif ekonomi dapat dibedakan menjadi beberapa 

jenis, antara lain sebagai berikut: 
 

a) Ingin Memperoleh Keuntungan 

Seseorang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh 

keuntungan,  misalnya  orang  membuka  warung  kelontong,  Ia  membeli  dari 
agen dan menjualnya kembali pada maasyarakat sekitarnya. Orang berjualan di 
pasar, juga mencari keuntungan, koperasi sekolah melayani kebutuhan siswa 

juga  mencari  keuntungan,  kantin  di  sekolah  menjual  makanan  ringan  juga 

mencari keuntungan. Semua kegiatan dagang merupakan kegiatan ekonomi 
dengan maksud mencari keuntungan atau laba, demikian pula suatu produsen/ 
perusahaan membuat produk dengan tujuan memperoleh laba. 
 

b)  Motif Ingin Memperoleh Penghargaan dari Orang lain 

Selain kebutuhan secara fisik, manusia juga membutuhkan penghargaan dari 

orang lain, misalnya seorang direktur perusahaan membeli mobil mewah dengan 

maksud agar dihargai oleh orang lain, baik karyawan maupun mitra usahanya. 
Orang memakai perhiasan kalung, gelang atau pakaian yang bagus termasuk 

usaha agar Ia dihargai orang lain. Seorang guru mengendarai sepeda motor atau 

mobil juga bertujuan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Coba 

bayangkan….andaikata seorang direktur pergi ke perusahaannya dengan jalan 

kaki atau naik becak, naik angkot atau ojek, apa yang terjadi ? 
 

c)   Motif Ingin Memperoleh Status 

Kegiatan ekonomi dapat pula didorong oleh keinginan untuk memperoleh status, 
 

226 

 

PLPG Sertifikasi Guru 2012 Rayon 9 Universitas Negeri Jakarta 



 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial - SMP 
 

misalnya seseorang melamar kerja di suatu perusahaan atau kantor pemerintah 

dengan maksud untuk merubah statusnya dari pengangguran menjadi karyawan 

kantor, seseorang melakukan kegiatan di koperasi dengan maksud ingin menjadi 
ketua koperasi. Contoh lain, seseorang yang tadinya bekerja sebagai pembantu 

rumahtangga/TKW, setelah pulang Ia membuka usaha salon dan rumah makan. 
Status awalnya sebagai pembantu berubah menjadi pengusaha. 
 

d)  Motif Menolong Sesama Manusia (berbuat sosial) 

Kebutuhan manusia selain kebutuhan fisik dan penghargaan dari orang lain, 

manusia juga membutuhkan rasa sosial, banyak tema, ingin bergaul dan diterima 

di lingkungannya. Misalnya, seseorang membuka usaha garmen/ menjahit dengan 

maksud membantu para remaja yang menganggur agar mempunyai kegiatan 

positif. Seseorang melakukan kegiatan bazaar (pasar murah) dengan tujuan 

membantu warga miskin. Di samping itu, ada pula para pengusaha yangmau 

membantu usaha kecil, sehingga dapat lebih berkembang. Misalnya, swalayan 

atau toko-toko besar memberi kesempatan kepada pengusaha kecil untuk ikut 

mengisi berjualan di tokonya. Para pengusaha menyisihkan keuntungan untuk 

membantu para pengusaha kecil dengan bentuk memberikan pinjaman dengan 

bungan ringan dan tempo yang cukup panjang. Bahkan ada pula pengusaha yang 

memberi bea siswa kepada pelajar dan penampung alumninya untuk bekerja di 
perussaha-annya. 
 

e)  Motif Mengembangkan Diri 

Kegiatan   ekonomi   juga   dapat   dilakukan   karena dorongan   keinginan 

mengembangkan diri. Misalnya, seseorang yang tadinya berusaha di dalam kota 

tertentu meluaskan usahanya ke kota lain. Bahkanke luar negeri (kegiataneksport- 
import). Seseorang yang tadinya berussaha persewaan becak, mengembangkan 

usahanya dengan membeli mobil, jasa angkutan dan membuka bengkel mobil 
dan lain sebagainya. 
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3.  Latihan 

1. Studi Kasus 

Berdasarkan modul pelatihan 1 di atas, buatlah suatu model IPS Terpadu berdasarkan : 

   Topik/ Tema; 
   Potensi Utama; atau 
   Permasalahan 

Untuk itu, Anda diminta membuat suatu wacana yang isinya berdasarkan kasus terkini 

(hangat) yang terjadi di masyarakat. Kemudian tentukan kasus tersebut sesuai model 
IPS Terpadu berdasarkan tema, potensi utama atau permasalahan. Misalnya kasus- 
kasus tersebut menyangkut: 

    Masalah penyimpangan sosial dan cara mengatasinya. 
    Perilaku remaja masa kini dan antisipasi pengaruh globalisasiilaku kegiatan iatan 

ekonomi yang tidak rasional 
    Masuknya pengaruh budaya asing di kota-kota besar. 

 

 

4.  Evaluasi 

Soal Pilihan Ganda 

Berilah Tanda Silang (X) pada jawaban yang dianggap benar 

1. Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1833 mengakibatkan badan gunung itu hancur 

dan  terbentuklah  Kaldera  Krakatau,  gelombang  tsunami  dahsyat  menyapu  pantai 
Banten dan Lampung, abu vulkanis menyemburkan ke udara mencemari atmosfer 

selama beberapa tahun, serta menghancurkan srana dan prasarana transportasi daerah 

sekitarnya. 

Secara  geografis  peristiwa  meletusnya  Gunung  Krakatau  tersebut  menunjukkan 

bahwa… 
 

a.  kejadian pada litosfer berpengaruh pada atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer 

b.  gejala pada hidrosfer berpengaruh pada litosfer, pedosfer dan antroposfer. 

c.  peristiwa pada antroposfer berpengaruh pada litosfer dan hidrosfer. 

d.  Kejadian pada atmosfer berpengaruh pada hidrosfer, litosfer dan antroposfer. 
 
 

2. Pada  bulan Juni 2006,  di  daerah  Sidoarjo  Provinsi  Jawa Timur,  muncul fenomena 

geografis berupa keluarnya semburan lumpur panas yang diperkirakan mencapai ribuan 

meter kubik perhari, sehingga menggenangi areal pertanian, permukiman dan daerah 

industri. 

Fenomena geografis semacam itu termasuk jenis gejala ... 

a.  aktivitas vulkanik. 
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b.   erupsi preatik. 

c.   post vulkanik. 

d.   vulkan lumpur 

3. Di dunia terdapat lempeng samudera dan lempeng benua yang saling bertumbukan. 

Berdasarkan teori tektonik lempeng, di lokasi zone konveksi akan terbentuk relief muka 

bumi yang berupa … 

a.   erupsi bawah laut. 

b.   deretan gunung api basaltis. 

c. celah atau retakan lempeng. 

d.   dataran di bawah laut 

4. Periodisasi pra sejarah di Indonesia diawali dengan kedatangan manusia pertama di 

Indonesia dan diakhiri dengan ..... 

a.   Ditemukannya Yupa di Kalimantan 

b.   Dialihkannya penelitian para arkeolog dari Jawa 

c.   Disiapkan laporan hasil penemuan 

d.   Ketika ditemukan tulisan huruf Pallawa. 

5. Tipe gunung api yang banyak ditemukan di Indonesia, antara lain ..... 

a.   Maar 

b.   Perisai 

c.   Strato 

d.   kaldera 

6. Masa dimana manusia belum mengenal tulisan sama sekali, adalah pengertian dari …. 

a.   Masa pra sejarah 

b.   Masa sejarah 

c.   Masa Hindu-Budha 

d.   Masa Islam 

7. Peneliti  yang  melakukan  penelitian  di  daerah  Mojokerto  pada  tahun  1936  dan 

menemukan Pithecanthropus Mojokertensis, adalah …… 

a.   Van Stein Callefels 

b.   Paul Sarasin 
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c.  Von Koenigswald 

d.  Eugene Dubois 

8. Sistem kepercayaan pertama kali muncul pada jaman …… 

a.  Berburu 

b.  Bercocok tanam 

c.  Perundagian 

d.   Kolonial. 

9. Untuk mengetahui perkembangan jaman pra sejarah dapat diketahui, melalui..... 

a.  Dokumen dan fosil 

b.  Artefak dan dokumen 

c.  Fosil dan artefak 

d.  Artefak dan arsip. 

10. Berikut ini yang bukan ciri-ciri makhluk sosial adalah : 

a.  saling tolong menolong 

b.  setia kawan dan toleransi 

c.  individual dan egois 

d.  simpati dan empati 

11. Pengaruh timbal balik antara kehidupan yang satu mempengaruhi segi kehidupan 

lainnya disebut…. 

a.  Interaksi sosial 

b.  Lembaga sosial 

c.  Organisasi sosial 

d.  Sikap sosial 

12. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. 
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Di bawah ini termasuk ciri-ciri interaksi sosial, kecuali …. 

a.  Adanya kontak 

b.  Adanya komunikasi 

c.  Adanya tujuan 

d.  Adanya dimensi waktu. 

Pada umumnya motif ekonomi yang dilakukan manusia adalah karena ...  . 
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a. 

 

kebutuhan 

b. keuntungan 

c. sosial 

d. penghargaan 

14. Kebutuhan primer merupakan salah satu klasifikasi kebutuhan berdasarkan... 

a. Tempat 

b. Waktu 

c. Intensitas 

d. Subjek 
 

15. Seorang pengusaha dalam mengembangkan usahanya selalu menerapkan efisiensi, 
sehingga mendapatkan keuntung-an, maka tepatnya pengusaha   ter-sebut telah 

melaksanakan: 
 

a. motif ekonomi 

b. kepuasan yang maksimal 

c. keuntungan yang maksimal 

d. prinsip ekonomi 
 
 

Essay : Jawablah Pertanyaan di bawah ini Secara Singkat dan Jelas 

1. 

 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 

6. 

Bagaimana menurut pendapat Anda, mengenai pengaruh kepadatan penduduk 

terhadap proses sosial terutama yang sering terjadi di perkotaan ? 

Bagaimana  langkah-langkah  dalam  menghadapi  persaingan  ekonomi  dalam  era 

globalisasi ? (jawaban berwarna IPS terpadu dalam arti terdapat aspek geografi, 
sejarah, sosiologi dan ekonomi) 

Mengapa persaingan yang sering terjadi di masyarakat dapat menimbulkan dis- 

organisasi bahwa dis-integrasi ? 

Apakah  perlu  prinsip  ekonomi  mendasari  dalam  kegiatan  kita  sehari-hari?  Jika 

jawaban saudara ya/tidak perlu, berikan  penjelasannya dan hal-hal apa yang harus 

saudara pertimbangkan dalam kapasitas, saudara sebagai mahluk sosial . 

Apa  pengaruhnya  kenaikan  harga  barang  terhadap  kehidupan  manusia  secara 

umum? 

Apakah tujuan akomodasi dalam segala bidang ? dan berikan contohnya. 
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C. Usaha  Manusia  untuk Mengenali Lingkungannya, Perkembangan 

Masyarakat Sejak Masa Hindu-Budha sampai Masa Kolonial Eropa dan 

Kegiatan Ekonomi Masyarakat 

 
 

1.  Tujuan Pembelajaran 

a. Materi pelatihan ini, peserta dapat menggunakan Peta, Atlas, dan Globe untuk 

mendapatkan informasi keruangan. 

b. Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan kondisi geografis dan penduduk. 

c. Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di atmosfer 

dan hidrosfer serta dampaknya terhadap kehidupan. 

d. Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada 

masa Hindu-Buddha serta peninggalan-peninggalannya. 

e. Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada 

masa Islam di Indonesia, serta peninggalan-pening-galannya. 

f. Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan pemerintahan pada 

masa Kolonial Eropa 

g. Mendeskripsikan pola kegiatan ekonomi penduduk, penggunaan lahan, dan pola 

permukiman berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi. 

h. Mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi, yang meliputi kegiataan   konsumsi, 
produksi, dan distribusi barang /jasa. 

i.  Mendiskripsikan  gagasan  kreatif  dalam  tindakan  ekonomi  untuk  mencapai 
kemandirian dan kesejahteraan. 
 
 

2.  Uraian Materi 

a. Usaha Manusia untuk Mengenali Lingkungannya 

1)   Menggunakan   Peta,   Atlas,   dan   Globe   untuk   Mendapatkan   Informasi 

Keruangan 
 

Banyak para ahli kartografi memberikan pendapat secara sederhana tentang 

pengertian peta, yaitu gambaran konvensional dari permukaan bumi yang 

dilukiskan dengan skala tertentu dan digambarkan pada bidang datar jika 

dilihat dari atas. Pengertian tersebut mengandung arti yang luas sekali sebab 

permukaan bumi memiliki bentuk yang bermacam-macam. 

Jika kita membicarakan permukaan bumi, berarti kita membicarakan segala 

bentuk  kenampakan  yang  ada  di  permukaan  bumi,  baik  berupa  gunung, 
pegunungan, bukit, sungai, laut, selat, danau, kota, jalan, dan sebagainya. 

Bentuk-bentuk kenampakan bumi juga mempunyai ukuran yang berbeda-beda. 

Bentuk yang luas perlu digambar secara luas, sedangkan bentuk yang sempit 

digambar secara sempit. Dengan demikian, dibutuhkan adanya skala. 
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Demikian juga penggambaran pada bidang datar, berarti kita harus mengenal 
macam-macam proyeksi peta. Berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

mempelajari peta kita tidak boleh meninggalkan simbol, skala, dan proyeksi 
agar kita memiliki kemudahan dalam membaca dan menafsirkan peta. 
 
 

Fungsi dan Tujuan Pembuatan Peta 

a)  Fungsi Peta 

   Menunjukkan lokasi permukaan bumi. 
   Menentukan arah dan jarak berbagai tempat. 
   Memperlihatkan bentuk -bentuk permukaan bumi atau kenampakan 

geografi, misalnya lautan, daratan, dan gunung sehingga dimensinya 

dapat terlihat dalam peta. 
   Mengumpulkan dan menyeleksi data-data atau keterangan dari suatu 

daerah yang akan disajikan pada peta dengan bentuk simbol yang 

konvensional. 

b)  Tujuan Pembuatan Peta 

   Menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi. 
   Menganalisis data spasial seperti perhitungan volum. 
   Memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan pemu-kiman. 
   Memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami, baik manusia 

maupun budaya 
 
 

Jenis-Jenis Peta 

a) Jenis Peta Berdasarkan Skalanya 

   Peta skala besar berskala antara 1 : 5.000 s.d 1 : 250.000 
   Peta skala sedang berskala antara 1 : 250.000 s.d 1 : 500.000 
   Peta skala kecil berskala antara 1 : 500.000 s.d 1 : 1.000.000 
   Peta kadaster berskala antara 1 : 100 s.d 1 : 5.000 
   Peta geografi berskala 1 : 1.000.000 atau lebih 

 

b) Jenis Peta Berdasarkan Isinya 

(1) Peta Umum 

Peta umum adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang 

terdapat pada suatu daerah yang dipetakan. Contohnya: 

   Peta Topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk (relief) 

permukaan bumi. 

   Peta Chorografi adalah peta yang menggambarkan sebagian atau 

seluruh permukaan bumi yang bercorak umum dan berskala kecil, 
misalnya peta dunia dan atlas. 
 

(2) Peta Khusus 

Peta khusus atau Peta Tematik adalah peta yang menggam-barkan suatu 

aspek atau kenampakan tertentu di permukaan bumi. Contohnya: Peta 
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Curah hujan, Peta iklim, Peta Tata Guna Lahan dan Peta pariwisata. 
 

(3) Peta Stasioner 

Peta Stasioner adalah peta yang sifat datanya menggambarkan keadaan 

permukaan bumi yang tetap atau relatif stabil. Contohnya:. 
   Peta geologi 
   Peta kontur 
   Peta topografi 

 

(4) Peta Dinamis 

Peta Dinamis adalah peta yang sifat datanya menggambarkan keadaan 

permukaan bumi yang bersifat dinamis atau berubah-ubah. Contoh: Peta 

kepadatan penduduk 

Peta   penyebaran   penduduk   memperlihatkan   tingkat   kepadatan 

penduduk di suatu tempat pada suatu wilayah. 
   Peta Jaringan Transportasi 
   Peta Jaringan Irigasi 
   Peta Jaringan Telepon 

 

c)   Jenis Peta Berdasarkan Bentuknya 

(1) Peta Timbul 

Peta Timbul adalah peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan 

bumi yang sebenarnya, misalnya peta relief. 
 

(2) Peta Dasar (peta biasa) 

Peta Dasar adalah peta yang menggambarkan keadaan suatu wilayah 

yang belum diberi data, misalnya peta dasar Indonesia atau peta dasar 

Pulau Jawa. Dengan adanya peta dasar tersebut kita dapat membuat 

berbagai jenis peta yang kita inginkan. 
 

(3) Peta Digital 

Peta Digital adalah peta yang datanya terdapat pada pita magnetik, 

sedangkan pengolahan dan penyajian datanya menggunakan komputer, 
misalnya  peta  yang  digambarkan  melalui  layar  telelvisi  atau  layar 

komputer. 
 
 

Komposisi Peta 

 

  Judul Peta, mencerminkan isi dan tipe (jenis data) yang dituangkan pada peta. 

  Skala Peta, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta 

dan jarak sebenarnya di permukaan bumi. 

  Mata Angin, sebagai penunjuk arah atau orentasi peta. 
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  Legenda, berguna untuk memberikan keterangan tentang simbol-simbol yang 

ada dalam peta agar lebih mudah dipahami. 

  Sumber Peta dan tahun pembuatan peta, berkaitan dengan data-data yang 

disajikan agar dapat dipertanggung-jawabkan kebenaran-nya. 

  Garis Astronomi, yaitu garis lintang dan garis bujur untuk menentukan letak atau 

lokasi pada peta. 

  Penulisan atau lettering misalnya nama perairan ditulis miring dan nama tempat 

lain ditulis tegak. 

  Inset Peta pada umumnya berskala kecil dan berfungsi sebagai petunjuk lokasi. 

  Indeks  Peta, perlu diketahui untuk menentukan lokasi daerah yang tergambar 

terhadap  daerah  sekitarnya.  Khusus  untuk  peta-peta  seri  atau  peta  yang 

bersambung, indeks peta sangat diperlukan. 

  Garis Tepi, yaitu garis yang membatasi wilayah tergambar pada peta. 

Misalnya  ada  daerah-daerah  yang  dipetakan  belum  banyak  dikenal  umum, 

maka peta yang demikian ini memerlukan inset. Yang dijadikan inset biasanya 

daerah di sekitarnya yang lebih luas dan sudah dikenal umum. Contohnya peta 

objek wisata Parangtritis, pada daerah tersebut diperlukan inset Peta Propinsi 
DIY. Skala untuk inset Peta Propinsi DIY lebih kecil daripada skala peta objek 

wisata Parangtritis. Manfaat inset antara lain adalah: 
   memperjelas peta yang digambarkan 
   sebagai penyambung daerah yang tergambar karena tidak muat pada satu 

lembar. 
 
 

Skala Peta 

Salah satu hal yang penting pada setiap peta adalah skala. Secara definitif skala peta 

merupakan perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sebenarnya 

di lapangan atau pada objeknya sendiri. Jarak di lapangan yang dimaksudkan adalah 

jarak horizontalnya. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan jarak miring dan 

jarak horizontal. 
 

Pada gambar tersebut A – B adalah jarak miring di lapangan, sedangkan A – B1 adalah 

jarak horizontalnya. Jadi, apabila suatu peta berskala 1 : 100 berarti jarak A – B1 pada 

peta sama dengan 100 x jarak A – B1 di lapangan. 
 
 

Macam-Macam Skala Peta 

 

Skala pada peta dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah skala 

inci per ml, skala angka (skala numerik), dan skala garis (skala grafik). 

a)  Skala Inci per mil 

Skala ini disebut juga skala inci dibanding mil atau dalam bahasa inggrisnya disebut 
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inch  mile  scale. Misalnya, skala peta yang dinyatakan dalam 1 inch to 5 miles, 

artinya bahwa jarak satu inci pada peta menggambarkan jarak sesungguhnya di 
lapangan sejauh 5 mil (1 mil = 63.360 inci). 

b)  Skala Angka (Skala Numerik) 

Skala angka atau numerik dapat pula disebut skala pecahan, yaitu skala yang 

dinyatakan dalam bentuk perbandingan, misalnya 1 : 5.000 atau 1 : 10.000, dan 

sebagainya. Jadi, kalau suatu peta 1 : 1.000 berarti bahwa satu satuan panjang 

pada peta menggambarkan jarak sesungguhnya di lapangan 1.000 kali satuan 

panjang di peta. Kalau satuan panjang itu dalam ukuran cm maka 1 cm pada peta 

menggambarkan 1.000 cm di lapangan. 

c)  Skala Garis (Skala Grafik) 

Skala   garis   atau   grafik   disebut   juga   skala   batang.   Salah   satu   contoh 

skala garis terlihat seperti di bawah ini.Skala ini dinyatakan dalam suatu  garis 

lurus yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama panjang dan pada garis 

tersebut dicantumkan garis jarak sesungguhnya di lapangan, misalnya dinyatakan 

dalam meter, kilometer, dan dapat pula dalam ukuran feet atau mile. 

Atlas adalah kumpulan dari sejumlah peta yang disusun dalam bentuk buku. 

Globe adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar pada sebuah virtual 

bumi.  Globe  dapat  digunakan  untuk  menunjukan  bentuk  muka  bumi  yang 

sesungguhnya,  menirukan  rotasi  bumi,  menunjukan  garis  lintang  dan  bujur, 
menunjukan kemiringan sumbu bumi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peta, atlas, dan globe merupakan alat untuk 

mendapatkan informasi keruangan. Khususnya peta dapat digunakan untuk 

menyampaikan ide dari berbagai hal kedudukannya dalam ruang muka bumi 
dengan  obyek  (obyek  geografis)  yang  akan  disampaikan  tersebut  tentunya 

amat rumit. Penyederhanaan obyek geografis dalam peta terdiri: titik, garis dan 

luasan. 
 
 

a)  Membuat Sketsa dan Peta Wilayah yang Menggambarkan Objek Geografi 

Simbol-simbol yang ada dalam peta dapat berupa garis, warna, titik, luasan. Dalam 

teknik penggambaran simbol, dapat menggunakan berbagai metode dalam ilmu 

kartografi yaitu: metode choro scematik, metode choro cromatik, metode indeks  
letter, metode indeks figure, metode dot, metode isopleth, maupun metode choro  
pleth. 

Peta-peta tematik yang dapat digambarkan misalnya peta persebaran curah hujan, 

peta penggunaan lahan, peta angka kelahiran, dan peta kriminalitas/kejahatan. 
Peta kognitif/mental map merupakan gambaran wilayah yang terekam oleh otak/ 
ingatan, yang kemudian diujudkan kedalam sebuah kertas. 
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b) Kondisi Geografis dan Penduduk 

Kondisi geografis adalah kondisi suatu tempat atau wilayah berdasarkan kenyataan 

dipermukaan bumi atau ditinjau (dibandingkan dengan daerah sekitarnya). Musim 

adalah periode dalam satu tahun dengan karakteristik iklim tertentu. Faktor-faktor 

yang menyebabkan perubahan musim, antara lain letak lintang Indonesia dan pola 

angin. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan pergantian musim antara 

lain pola angin dan curah hujan, adanya pengaruh angin siklon, dan adanya pengaruh 

El Nino dan La Nina. Secara kuantitas permasalahan kependudukan Indonesia, yaitu 

jumlah penduduk yang persebarannya yang tidak merata, pertumbuhan penduduk 

yang tinggi. Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukan jumlah arat- 
rata penduduk yang mempunyai daerah seluas 1 km2. Cara menghitung tingkat 

kepadatan penduduk ada tiga macam yaitu kepadatan penduduk kasar, kepadatan 

penduduk fisiologis dan kepadatan penduduk agraris. 

Salah satu kriteria untuk mengetahui kualitas penduduk adalah Human Development 

Index (HDI) atau Indeks pembangunan Manusia (IPM). HDI merupakan satuan 

yang dikembangkan United Nation Development Program (UNDP) guna mengukur 

kesuksesan suatu negara. HDI didasarkan pada tiga hal yaitu panjang usia (angka 

harapan hidup), pengetahuan, dan standar hidup suatu bangsa. Angka harapan 

hidup adalah angka yang menjelaskan perkiraan harapan hidup seseorang sejak 

lahir hingga meninggal. 

Kondisi  geografi  mempengaruhi  kehidupan  sosial  ekonomi  penduduk  wilayah, 

seperti  wilayah  pantai,  dataran  rendah,  wilayah  dataran  tinggi,  dan  wilayah 

pegunungan. Dari aspek sosial penduduk yang bertempat tinggal di wilayah pantai 
akan berbeda dengan mereka yang tinggal di pegunungan/ dataran tinggi. Hal ini 
berpengaruh terhadap interaksi diantara mereka, dan dari aspek ekonomi tentu 

mereka yang bertempat tinggal di wilayah pantai akan relatif murah jika ditinjau 

dari transportasi dibandingkan dengan mereka yang bertempat tinggi di dataran 

tinggi. Dari aspek kebudayaan mereka yang bertempat tinggal di wilayah pantai 
lebih terbuka jika dibanding dengan mereka yang tinggal di dataran tinggi. 

c)  Gejala-Gejala yang Terjadi di Atmosfer dan Hidrosfer, serta Dampaknya terhadap 

Kehidupan. 

Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Atmosfer terdiri atas 

campuran  air  dan  partikel  debu.  Atmosfer  terdiri  dari  atas  lapisan  troposfer, 
mesosfer, ionesfer dan eksosfer. Fungsi atmosfer menjaga suhu bumi agar tetap 

hangat, melindungi bumi dari benda angkasa yang akan jatuh ke bumi, sebagai filter 

pancaran sinar matahari, dan menyediakan gas-gas yang penting bagi permukaan 

bumi. 

Cuaca adalah keadaan udara pada waktu tertentu yang singkat dalam wilayah yang 

relatif sempit, sedangkan iklim adalah rerata keadaan udara dalam waktu relatif 

lama dan dalam wilayah yang luas. Jadi perbedaan cuaca dan iklim terdapat pada 

tempat dan waktu.   Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca. 
Klimatologi adalah ilmu yang mempelajar tentang iklim. 
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Unsur cuaca dan iklim, antara lain sebagai berikut : 

1)   Suhu Udara, adalah panas dinginnya udara. Alat untuk mengukur suhu disebut 

termometer.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  suhu  udara  adalah  sudut 

datang sinar matahari, lamanya penyinaran matahari, bentuk permukaan bumi, 
penutupan awan, letak lintang dan ketinggian tempat. Iosoterm adalah garis 

khayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat dengan suhu sama. 

2)   Tekanan  Udara,  adalah  tenaga  yang  menekan  daaerah  sekitarnya  yang 

ditimbulkan oleh berat/bobot kolom udara diatasnya. Alat ukurnya barometer. 
Iosobar adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat 

dengan tekanan sama 

3)   Angin, adalah udara yang bergerak karena terdapat perbedaan tekanan. Alat 

untuk mengukur kecepatan angin disebut anemo-meter. Alat untuk menentukan 

arah angin disebut baling-baling angin Hukum Buys Ballot menyatakan “Angin 

bergerak  dari  daaerah  yang  bertekanan  maksimum  menuju  kedaerah  yang 

bertekanan minimum Dibelahan bumi utara angin dibelokan kekanan, sedangkan 

dibelahan selatan, angin dibelokan kekiri”. Sistem atau pola angin dipermukaan 

bumi meliputi: angin tetap (angin barat, timur, pasat, dan anti pasat), angin 

muson/musim, angin lokal (angin darat/laut, angin lembah/gunung, angin siklon/ 
antisiklon, fohn) 

4)   Kelembaban Udara, jenisnya ada dua yaitu kelembaban relatif dan kelambaban 

mutlak. Alat untuk mengukur kelambaban adalah higrometer. 

5)   Curah Hujan, adalah banyaknya air hujan yang jatuh keermukaan bumi. 
 
 

Berdasarkan  proses  terjadinya  hujan  dibedakan  menjadi:  hujan  zenital/troikal/ 

konveksi, hujan orografis dan hujan frontal. 

Siklus hidrologi adalah suatu proses peredaran atau daur ulang air yang berurutan 

secara terus menerus. Macam-macam siklus hidrologi yaitu siklus pendek, siklus 

sedang, dan siklus panjang 

Perairan di permukaan bumi dibedakan menjadi perairan darat dan perairan laut. 

Perairan darat, meliputi : 

1)   Sungai, adalah air yang mengalir secara alami melalui suatu lembah menuju ke 

laut, danau atau rawa aliran sungai dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu 

hulu, tengah dan hilir. Sungai berdasarkan tipe alirannya: sungai konsekwen, 
insekwen, subsekwen, obsekwen, resekwen dan anteseden. 

2)   Danau, adalah daerah ledok atau cekungan dipermukaan bumi yang terisi air, 

baik dilereng gunung maupun didataran rendah. Menurut terjadinya danau 

dibedkan menjadi danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, danau 

glasial, bendungan dan danau buatan. 

3)   Rawa, adalah genangan air daratan ada cekungan yang relatif dangkal dan 

sering ditutupi oleh tumbuhan air. 
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4)   Air Tanah, adalah air yang berada dibawah permukaan tanah, baik didalam 

tanah maupun pori-pori tanah 

Laut diklasifikasikan sebagai berikut : 

   Berdasarkan letaknya: laut tepi, tengah, dan pedalaman 

   Berdasarkan kedalamannya: zona litoral, neritik batial, dan abisal. Batas- 

batas wilayah laut dibedakan menjadi landas kontinen, laut teritorial dan 

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). 
 
 

b. Perkembangan Masyarakat Sejak Masa Hindu-Budha Sampai Masa Kolonial Eropa 

1) Perkembangan Masyarakat, Kebudayaan dan Pemerintahan pada Masa Hindu-Budha, 

serta Peninggalan-Peninggalannya 

Wilayah Nusantara merupakan salah satu jalur perdagangan laut di antara sejumlah 

pusat peradaban kuno. Jalur perdagangan ini meliputi perairan Laut Cina Selatan, Tanah 

Genting Kra (baru di kemudian hari melewati Selat Malaka), Teluk Benggala, Laut Arab, 
hingga ke Laut Tengah. Selama periode ini terjadilah interaksi awal antara orang India 

dan Cina dengan penduduk Nusantara. 

Para ahli sejarah percaya bahwa hubungan dagang Nusantara dengan India lebih dahulu 

berkembang dibandingkan hubungan dagang antara Nusantara dan Cina. Hal tersebut 

ditelusuri dari sumber-sumber seperti Kitab Ramayana yang menyebut nama-nama seperti 
Yawadipa dan Swarnadipa, yang mengacu pada Pulau Jawa dan Pulau Sumatra.Dalam 

pelayaran mereka menuju Cina atau sebaliknya, para pedagang India harus menyusuri 
pantai timur Sumatera ketika melintasi Selat Malaka. Mereka kemudian singgah di 
sejumlah pelabuhan penting di Sumatra, pesisir utara Jawa, dan Kalimantan. Di tempat- 
tempat tersebut, para pedagang dari kedua belah pihak menukarkan barang-barang 

dagangan mereka. Para pedagang India memperoleh logam mulia, emas, perhiasan, 
beras, kayu cendana, dan rempah-rempah dari pedagang Nusantara. Sementara, orang- 
orang Nusantara memperoleh kain dan batu permata dari pedagang India. 

Hubungan awal antara Nusantara dan Cina terjadi karena perluasan pengaruh Kekaisaran 

Cina ke Asia Tenggara pada akhir abad ke-2 sebelum Masehi. Menurut sebuah catatan 

dari Cina, pada zaman pemerintahan Kaisar Wu-ti (140-86 sebelum Masehi) orang Cina 

telah berlayar mengunjungi lima buah pulau besar di Laut Selatan. Kemungkinan besar 

pulau-pulau yang dimaksud terletak di Nusantara. Catatan tersebut melaporkan bahwa 

penduduk pulau-pulau itu memiliki kapal sendiri. Kapal itu digunakan untuk merompak 

maupun mengangkut barang dagangan. 

Hubungan dagang antara Nusantara dan Cina pada masa itu selalu melibatkan pihak 

penguasa. Kekaisaran Cina menjalin hubungan perdagangan hanya dengan negeri-negeri 
atau kerajaan lain yang mengakuinya sebagai Yang Dipertuan. Sebagai penghormatan 

terhadap kaisar Cina, utusan suatu kerajaan atau para pedagang akan membawa upeti 
ke istananya. Sebagai imbalannya, kaisar kemudian memberi daftar sejumlah barang 

pesanan  kepada  para  utusan  atau  pedagang  tersebut.  Upeti  dan  barang-barang 

dagangan dari Nusantara yang dibawa ke Cina biasanya berupa lada, pala, cengkeh, 
kapur barus, kayu wangi, cula badak, gading gajah, dan sejumlah jenis hewan seperti 
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kera putih dan burung kasuari. Sebagai tukarannya, orang Nusantara mendapatkan 

barang-barang keramik maupun kain sutera dari Cina. 

Bukti-bukti lainnya mengenai adanya hubungan antara Cina dan Nusantara diperoleh dari 

catatan para pengelana Cina yang singgah di Nusantara dalam perjalanan ziarah mereka 

ke India. Di antara catatan tersebut terdapat laporan dari I-Tsing, yang pernah tinggal 
di Sriwijaya selama beberapa bulan untuk belajar bahasa sanskerta sebelum berziarah 

ke India. la kemudian kembali lagi ke Sriwijaya dan tinggal selama empat tahun di sana 

untuk menulis sejumlah buku tentang ajaran agama Buddha. 
 
 

Penyebar Agama Hindu di Nusantara 

Hingga saat ini para ahli sejarah masih berbeda pendapat mengenai proses penyebaran 

agama Hindu di Nusantara. Lalu, apa saja teori itu? 

a)  Teori Sudra. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Nusantara 

dibawa oleh orang-orang India berkasta Sudra. 

b)   Teori Waisya. Teori yang dikemukakan oleh Profesor N.J. Krom ini menyatakan 

bahwa golongan Waisya (pedagang) merupakan kelompok yang berperan besar 

dalam penyebaran agama Hindu. 

c)  Teori Ksatria. Teori yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Ir. J.L. Moens ini berpendapat 

bahwa golongan bangsawan atau ksatrialah yang menye-barkan agama Hindu di 
Nusantara. Adapun proses penyebaran agama tersebut terutama dilakukan melalui 
cara kolonisasi (pendudukan). 

d)  Teori Brahmana. Teori yang dikemukakan oleh J.C. van Leur ini me-yakini bahwa 

kaum brahmana (pendeta) merupakan faktor utama penyebaran agama Hindu di 
Nusantara. Dari keempat teori ini, teori penyebaran agama Hindu di Nusantara oleh 

kaum brahmana adalah yang paling masuk akal. Ada dua alasan yang memperkuat 

teori ini. Pertama, hanya kaum brahmana yang mengerti kitab weda. Kedua, hanya 

kaum brahmana yang mengerti tulisan sanskerta dan bahasa pallawa. 
 
 

Penyebaran Agama Buddha ke Nusantara 

Agama Buddha diperkirakan masuk ke Nusantara sejak abad ke-2 Masehi. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dengan penemuan patung Buddha dari perunggu di Jember dan 

Sulawesi Selatan. Patung-patung itu menunjukkan gaya seni Amarawati. Gaya seni ini 
berkembang sekitar abad ke-1 Masehi di India Selatan. 

Salah satu catatan awal mengenai keberadaan agama Buddha di Nusantara berasal dari 

laporan seorang pengelana Cina bernama Fa Hien pada awal abad ke-5 Masehi. Dalam 

laporan tersebut, Fa Hien menceritakan bahwa selama bermukim di Jawa, ia mencatat 

adanya komunitas Buddha yang tidak begitu besar di antara penduduk pribumi. 

Dalam  sebuah  catatan  lain  diceritakan  mengenai  seorang  biksu  Buddha  bernama 

Gunawarman, putera dari seorang raja Kashmir di India, yang datang ke negeri Cho-po 

untuk menyebarkan agama Buddha Hinayana. Menurut tafsiran sejarah, negeri Cho-po 
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mungkin terletak di Jawa atau Sumatera. Dalam usahanya untuk menyebarkan agama 

Buddha, Gunawarman didukung oleh ibu suri negeri tersebut. Hasilnya, agama Buddha 

berkembang pesat di negeri tersebut. Gunawarman merupakan penyiar agama Buddha 

yang disebut dharma dhuta. 

Perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara tidak sekedar membawa perubahan dalam 

bidang keagamaan saja melainkan juga berpengaruh pada kehidupan politik, sosial, dan 

budaya. Pengaruh Hindu-Buddha yang paling nyata di bidang politik di Nusantara ialah 

diperkenalkannya sistem kerajaan. Sebelumnya, kedudukan pemimpin dalam masyarakat 

Nusantara ialah orang yang dituakan oleh sesamanya. Sesuai dengan sistem kerajaan 

yang berlaku di India, kedudukan pemimpin dalam masyarakat berubah menjadi mutlak 

dan turun-temurun berdasarkan hak waris (atau dinasti) yang sesuai dengan peraturan 

hukum kasta. 

Pengaruh dalam kehidupan sosial, masyarakat Nusantara terbagi menjadi beberapa 

golongan  sesuai  dengan  aturan  kasta.  Akan  tetapi,  Sistem  kasta  yang  berlaku  di 
Nusantara tidaklah seketat di negara asalnya. Smenara pengaruh Hindu-Buddha di bidang 

kebudayaan terutama berkaitan dengan penyelenggaraan upacara keagamaan, seperti 
upacara sesajen, pembuatan relief, dan candi serta penggunaan bahasa sansekerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 18. Peta penyebaran agama buddha 

 
 

Kerajaan-Kerajaan Hindu-Buddha 
 

a) Kutai 

Bukti pertama adanya pengaruh Hindu di Nusantara diperoleh di daerah Kutai, 

Kalimantan Timur. Bukti itu berupa tujuh buah prasasti berbentuk Yupa, yang 

digunakan sebagai tiang tempat menambatkan hewan korban. Yupa ditulis dalam 

huruf pallawa dan bahasa sanskerta. Dari bentuk huruf yang dipakai, para ahli 
memperkirakan bahwa prasasti itu dibuat kira-kira pada abad ke-5 Masehi. 

Dari  prasasti-prasasti  tersebut  diperoleh  informasi  mengenai  adanya  sebuah 

kerajaan Hindu bernama Kutai di hulu Sungai Mahakam. Disebutkan bahwa pendiri 
kerajaan  itu  bernama  Kudungga,  yang  dari  namanya  bisa  dipastikan  bukanlah 

sebuah nama Hindu namun asli Nusantara. Pengaruh Hindu mulai terlihat jelas pada 

penggantinya yang mengambil nama India Aswawarman, yang berasal dari kata 

vamsakarta atau pembentuk keluarga (dinasti). 
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Prasasti-prasasti  itu  sendiri  dibuat  untuk  memuliakan  raja  Kutai  yang  ketiga, 

Mulawarman, yang dianggap sebagai orang yang sangat mulia dan baik budinya. 
Hal itu terlihat dalam isi salah satu prasasti, yang menyebutkan bahwa raja tersebut 

telah memberikan sumbangan berupa 20.000 ekor sapi kepada para brahmana. 
 

b) Tarumanegara 

Kerajaan Hindu pertama di Jawa Barat dan kedua di Nusantara ialah Tarumanegara. 

Kerajaan yang terletak di antara Sungai Cisadane dan Sungai Citarum ini diperkirakan 

muncul pada abad ke-5 Masehi. 

Bukti-bukti tentang kerajaan ini didapatkan dari catatan para pengelana Cina, seperti 

kisah Fa-shien mengenai sebuah kerajaan bernama To-lo-mo (Tarumanegara) yang 

ditemuinya ketika dia singgah di Jawa. Berita Cina lainnya dari masa pemerintahan 

Dinasti  Tang  dan  Sung  menyebutkan  bahwa  kerajaan  tersebut  beberapa  kali 
mengirimkan utusannya ke Cina. Selain itu terdapat pula bukti-bukti berupa tujuh 

buah prasasti yang menceritakan keberadaan kerajaan tersebut. Lima di antara 

prasasti-prasasti tersebut ditemukan di daerah Bogor, dan dikenal sebagai Prasasti 
Ciarateun, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Awi, dan Muara Cianten. Sedangkan dua 

lainnya ditemukan di Jakarta dan Lebak, masing-masing disebut prasasti Tugu dan 

Muncul. 
 

c)   Kalingga 

Dalam sebuah berita Cina yang berasal dari seorang biksu Buddha bernama I-tsing, 

pada  pertengahan  abad  ke-7  terdapat  sebuah  kerajaan  bernama  Holing  atau 

Kalingga di daerah Jawa Tengah. Kerajaan Kalingga diperintah oleh seorang ratu 

bernama Sima. Pemerintahannya yang sangat keras namun adil dan bijaksana. 

Ada sebuah cerita mengenai bagaimana ketertiban dan ketentraman ditegakkan 

dalam kerajaan tersebut. Salah satu perintah sang ratu ialah larangan kepada 

rakyatnya untuk menyentuh dan mengambil barang yang tercecer di jalan. Orang 

yang melanggar perintah itu diancam oleh hukuman mati. Rupanya, ketaatan rakyat 

Kalingga terhadap ratunya tidak dipercayai oleh raja dari Kerajaan Ta-Shih (sebutan 

Cina untuk kaum Muslim Arab dan Persia). Sang raja kemudian memerintahkan anak 

buahnya untuk meletakkan sebuah kantong emas di jalanan. Selama tiga tahun 

kantong tersebut dibiarkan begitu saja di jalanan karena tidak seorang pun berani 
melanggar perintah sang ratu. Suatu ketika secara tidak sengaja putera mahkota 

menginjak kantong tersebut sehingga isinya berhamburan. Hal tersebut membuat 

marah Ratu Sima, yang memerintahkan agar anaknya dihukum pancung. Para 

penasehatnya berhasil membujuk sang ratu agar tidak melaksanakan niatnya itu. 
Sebagai gantinya jari Putra Mahkota yang menyentuh kantong emas di potong. 
 

d)  Melayu 

Melayu merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Banyak ahli sejarah yang 

memperkirakan bahwa kerajaan tersebut terletak di daerah Sungai Batanghari, 
Jambi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya peninggalan kuno seperti candi dan 

area yang ditemukan di sana. Keberadaan kerajaan tersebut lebih banyak diketahui 
dari sumber-sumber Cina. 

Pada masa pemerintahan Dinasti Tang dilaporkan bahwa pada tahun 644 dan 645 
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utusan dari negeri Mo-lo-yeu  (Melayu) datang ke Cina dengan membawa hasil 
bumi. Pengelana Cina I-tsing kemudian melaporkan bahwa pada abad ke-7 kerajaan 

tersebut ditaklukkan oleh Sriwijaya. Setelah itu selama beberapa abad tidak ada 

laporan sedikitpun mengenai kerajaan tersebut. 

Nama Melayu baru muncul kembali pada abad ke-12 ketika Kerajaan Singasari 

melancarkan   ekspedisi   Pemalayu.   Melayu   mengalami   masa   kejayaan   pada 

pemerintahan Raja Adityawarman, seorang kerabat dari dinasti yang ber-kuasa 

di Majapahit. Menurut catatan pada area Manjusti di Candi Jago, Jawa Timur, 
menyebutkan bahwa Adityawar-man membantu Gajah Mada menaklukkan Pulau 

Bali. Setelah itu nama kerajaan tersebut tenggelam lagi. 
 

e)  Sriwijaya 

Sriwijaya  merupakan  sebuah  kerajaan  di  Sumatra  Selatan  yang  berpusat  di 

Palembang. Berita-berita Cina banyak mengungkapkan keberadaan kerajaan ini. 
Sebagai contoh, dalam catatan perjalanannya pada tahun 671, seorang biksu Buddha 

bernama I-tsing menceritakan bahwa ketika ia pergi dari Kanton ke India, ia singgah 

terlebih dahulu di Sriwijaya selama enam bulan untuk belajar tata bahasa Sanskerta. 
Mengenai  Kerajaan  Sriwijaya,  I-tsing  mengatakan  bahwa  Sriwijaya  merupakan 

sebuah kota berbenteng yang dikelilingi tembok. Kota ini merupakan pusat agama 

Buddha, di mana tinggal kira-kira seribu biksu di bawah bimbingan Sakyakitri. 

Selain berita dari Cina, keberadaan Kerajaan Sriwijaya juga diperkuat oleh penemuan 

beberapa prasasti, yang semuanya ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa 

Melayu Kuno. Prasasti-prasasti itu adalah prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga 

Batu, Kota Kapur, dan Karang Berahi. 

Pada tahun 775, Sriwijaya mendirikan pangkalan di daerah Ligor, Semenanjung 

Malaya.  Kekuasaan  kerajaan  itu  meliputi  Selat  Malaka,  Selat  Karimata,  Selat 

Sunda, Sumatra Selatan, Sumatra Tengah, Pantai Timur Sumatera, Sumatra Utara, 
Pantai Barat Kalimantan, dan Seme-nanjung Malaka. Pada masa jayanya, Sriwijaya 

memiliki peranan besar dalam pengembangan perdagangan, ilmu pengetahuan, 
dan agama. 

Kerajaan  Sriwijaya  mulai  mengalami  kemunduran  sekitar  abad  ke-10.  Hal  ini 

terutama diakibatkan timbulnya permusuhan dengan Kerajaan Cola-mandala dari 
India selatan. Pada tahun 1017 dan 1025, armada laut Rayendra-coladewa di bawah 

pimpinan raja Colamandala, menyerang pelabuhan-pelabuhan di Selat Malaka yang 

berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Akibat serangan itu banyak kapal Sriwijaya 

yang hancur tenggelam. Bahkan raja Sriwijaya, Sri Sanggramawijayatungga-warman, 
berhasil ditawan musuh. 

Kerajaan Sriwijaya makin melemah pada abad ke-13, saat banyak wilayah lepas 

dari pengaruh kekuasaannya. Wilayahnya di bagian utara Semenanjung Malaya 

diambil-alih oleh Kerajaan Siam. Sementara, bagian tenggara Sumatra direbut oleh 

Raja Kertanegara dari Singasari. Sejak itu, satu persatu raja bawahan Sriwijaya 

melepaskan diri dari pengaruh kerajaan tersebut. Kerajaan Sriwijaya lenyap setelah 

ditaklukkan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. 
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f)   Mataram Kuno 

Kerajaan  Mataram  Kuno  diperkirakan  berada  di  wilayah  aliran  sungai-sungai 

Bogowonto, Progo, Elo, dan Bengawan Solo di Jawa Tengah. Keberadaan kerajaan 

ini  dapat  diketahui  dari  Prasasti  Canggal.  Prasasti  berangka  tahun  732  Masehi 
ini menyebutkan bahwa kerajaan itu pada awalnya dipimpin oleh Sana. Setelah 

kematiannya, tampuk kekuasaan dipegang oleh keponakannya, Sanjaya. 

Pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Panangkaran berdiri pula sebuah dinasti 

baru di Jawa Tengah, yaitu Dinasti Syailendra yang beragama Buddha. Perkembangan 

kekuasaan dinasti tersebut di bagian selatan Jawa Tengah menggeser kedudukan 

Dinasti  Sanjaya  yang  beragama  Hindu  hingga  ke  bagian  tengah  Jawa  Tengah. 
Akhirnya, untuk memperkuat kedudukan masing-masing, kedua dinasti itu sepakat 

bergabung. Caranya adalah melalui pernikahan antara Raja Putri Pramodharwani 
dari pihak Syailendra dengan Rakai Pikatan dari dinasti saingannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 19.  Relief pada dinding candi  Borobudur 
 

Kerajaan Mataram Kuno terkenal keunggulannya dalam pembangunan candi agama 

Buddha dan Hindu. Candi yang diperuntukkan bagi agama Buddha antara lain Candi 
Borobudur, yang dibangun oleh Samaratungga dari Dinasti Syailendra. Candi Hindu 

yang dibangun antara lain Candi Rara Jongrang di Prambanan, yang dibangun oleh 

Raja Pikatan. 

Pada zaman pemerintahan Raja Rakai Wawa terjadi banyak kekacauan di daerah- 

daerah yang berada di bawah Kerajaan Mataram Kuno sementara ancaman dari 
luar mengintainya. Keadaan menjadi semakin buruk setelah kematian sang raja 

akibat perebutan kekuasaan di kalangan istana. Akhirnya, pengganti Raja Wawa 

yang  bernama  Mpu  Sindok  mengambil  keputusan  untuk  memindahkan  pusat 

pemerintahan-nya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Di sana ia membangun sebuah 

dinasti baru yang bernama Isyana. 
 

g)   Medang Kamulan 

Kerajaan Medang Kamulan terletak di muara Sungai Brantas di Jawa Timur. Kerajaan 

ini dibangun oleh Mpu Sindok, yang sebelumnya memerintah Kerajaan Mataram 

Kuno di Jawa Tengah. Di tempat barunya ini, Mpu Sindok mendirikan sebuah dinasti 
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yang bernama Isyana. 

Pada masa pemerintahan Dharmawangsa (991-1016), Medang berusaha menguasai 

jalur perdagangan laut di wilayah Selat Malaka. Hal tersebut menye-babkan benturan 

dengan Kerajaan Sriwijaya. Akibatnya fatal bagi Dharmawangsa sendiri. Dalam 

upayanya untuk mengalahkan Dharmawangsa, Sriwijaya menjalin hubungan dengan 

negara bawahan Medang Kamulan, yaitu Kerajaan Wurawuri. Menurut Prasasti 
Pucangan, pada tahun 1016 pasukan Wurawuri menyerang istana Dharmawangsa 

ketika  ia  sedang  menikahkan  putrinya  dengan  Airlangga.  Dalam  peristiwa  itu, 
Raja Dharmawangsa terbunuh sementara menantunya berhasil lolos. Prasasti ini 
juga menceritakan pengembaraan Airlangga, yang hidup selama beberapa waktu 

dengan para pertapa. Pada tahun 1019, para pendeta Siwa, Brahma,dan Buddha 

menobatkannya sebagai raja dengan gelar Sri Lakeswara Dharmawangsa Airlangga. 
Dengan dukungan para pemuka agama tersebut, Airlangga berhasil mengambilalih 

kekuasaan.  Dia  kemudian  memindahkan  pusat  kekuasaan  dari  Waton  Mas  ke 

Kahuripan. 

Pada akhir pemerintahannya, Airlangga mengalami kesu litan untuk menentukan 

penggantinya karena sang pewaris, k naik takhta dan memilih menjadi seorang 

pertapa.  Akhirnya,  dengan  bantuan  Mpu  Bharada,  Airlangga  membagi  dua 

kerajaannya menjadi Jenggala dan Panjalu (Kediri). 

Keputusan Airlangga untuk membagi dua kerajaannya menghasilkan pembentukan 

dua kerajaan, yaitu Jenggala dan Panjalu (Kediri). Dalam perkembangannya, kedua 

kerajaan tersebut selalu berselisih. Hal ini diakibatkan oleh ambisi Mapanji Garasakan 

untuk menguasai seluruh wilayah bekas Kerajaan Medang. Pada masa pemerintahan 

penggantinya yang bernama Mapanji Alanjung, Panjalu berhasil mendesak Jenggala. 
Akibatnya, Alanjung mengungsi ke Marsma Lor. Setelah itu sejarah Jenggala tidak 

diketahui lagi. Sebagai gantinya, 60 tahun kemudian muncullah Kerajaan Kediri. 

Pada tahun 1116, Kediri diperintah oleh Sri Bameswara (1116-1135). Kemudian ia 

digantikan oleh Jayabaya. Jayabaya memerintah antara tahun 1135 hingga 1157. 
la  memakai  lambang  garudamukha  untuk  menunjukkan  bahwa  dirinya  adalah 

keturunan sah Airlangga. Pada awal pemerintahannya, Jayabaya mengeluarkan 

Prasasti Hantang. Isinya memuat tulisan berbunyi "Panggalujayati",  atau "Panjalu 

menang". Artinya, di bawah pemerintahannya, Panjalu (Kediri) berhasil menaklukkan 

Janggala. Dengan demikian, Kediri berhasil menyatukan kembali wilayah bekas 

Medang yang terbagi. Sebagai tanda kemenangannya, nama Jayabaya diabadikan 

dalam kitab Bharatayudha, sebuah kakawin yang digubah oleh Mpu Sedah dan Mpu 

Panuluh. Seperti yang kita ketahui, Bharatayudha adalah sebuah kisah tentang 

perebutan takhta Hastinapura antara keluarga Pandawa dan Kurawa. Jayabaya 

kemudian berturut-turut digantikan oleh Suweswara (1159-1169), Ayyeswara (1169- 
1181), dan Maharaja Gandra 1181-1182). 

Riwayat Kerajaan Kediri berakhir pada masa pemerintahan Kertajaya. Pada tahun 

1222, dengan dukungan kaum brahmana, Ken Arok melakukan pemberontakan 

terhadap kekuasaan Kediri. Dalam suatu pertempuran di Desa Center, Kertajaya 

dan pasukannya berhasil dikalahkan. 
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h)  Singhasari 

Kerajaan Singhasari didirikan oleh Ken Arok setelah dia berhasil menga-lahkan 

Kediri. Dia kemudian mengambil gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabhumi dan 

membangun sebuah dinasti baru yang disebut sebagai Dinasti Rajasa. 

Riwayat Ken Arok sendiri tidak banyak diketahui karena namanya tidak dikenal 

dalam prasasti. Dalam kitab Pararaton dan Negarakerta-gama,ia dikatakan berasal 
dari sebuah keluarga biasa dari Desa Pangkur. Pada masa mudanya ia hidup sebagai 
penyamun sehingga menjadi buronan. Melalui bantuan seorang pendeta bernama 

Danghyang Lohgawe, ia kemudian berhasil bekerja pada akuwu Tumapel bernama 

Tunggul Ametung. Tertarik oleh istri sang akuwu yang cantik bernama Ken Dedes, 
Ken Arok kemudian membunuhTunggul Ametung dengan sebilah keris buatan Mpu 

Gandring, Setelah itu ia menikahi Ken Dedes, yang saat itu sedang mengandung. 

Cerita selanjutnya merupakan kisah tragedi. Anusapati, anak yang dikandung Ken 

Dedes dari Tunggul Ametung, mengetahui mengenai tragedi yang menimpa ayahnya. 
la kemudian membunuh ayah tirinya itu dengan keris yang telah membunuh ayah 

kandungnya dan mengambil alih takhta kerajaan. 

Pemerintahan   Anusapati   berlangsung   selama   21   tahun   (1227-1248).   Masa 

pemerintahannya tidak banyak diketahui selain dia gemar menyabung ayam. Pada 

suatu hari, ketika dia sedang menyabung ayam, dia dibunuh oleh Tohjaya, seorang 

anak Ken Arok dari istri lainnya yang bernama Ken Umang. Pada gilirannya, Tohjaya 

kemudian dibunuh oleh anak Anusapati yang bernama Ranggawuni.Ranggawuni 
naik takhta pada tahun 1248 dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. la merupakan 

raja Singhasari pertama yang namanya diabadikan dalam prasasti Narasingharmuti. 

Dalam kakawin Negarakertagama, disebutkan bahwa Wisnuwar-dana menobatkan 

anaknya yang bernama Kertanegara menjadi raja pada tahun 1254. Kertanegara 

merupakan   raja   terbesar   Singhasari.   Selama   pemerintahannya,   ia   berhasil 
memperluas wilayahnya hingga meliputi wilayah Sumatra, Bali, Kalimantan, dan 

Nusantara bagian timur. Salah satu ekspedisi penaklukkannya dikenal dengan nama 

Ekspedisi Pamalayu, yang dikirimkan pada tahun 1275 untuk menaklukkan Melayu. 

Sementara itu, perluasan pengaruh Kemaharajaan Cina-Mongol di bawah Khubilai 

Khan  menimbulkan  tantangan  terhadap  kekuasaan  Kertanegara.  Ketika  sang 

kaisar mengirimkan utusan yang menuntut agar Singhasari tunduk kepada Cina, 
Kertanegara melukai wajah sang utusan yang bernama Mengki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 20.  gambar candi juga salah satu peninggalan kerajaan Singhasari 

(merupakan  tempat  dimuliakannya  Raja  Wisnuwardhana  yang  memerintah  tahun  1248  – 
1268) 
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Khubilai Khan murka dan mengirimkan pasukan untuk menyerang Jawa pada tahun 

1292. Akan tetapi penyebab keruntuhan Kertanegara ternyata datang dari jurusan 

lain.  Seorang  keturunan  raja-raja  Kediri  bernama  Jayakatwang  memberontak 

terhadap  kekuasaan  Singsari  untuk  memulihkan  kembali  kejayaan  Kediri  yang 

diruntuhkan oleh leluhur Kertanegara. Dalam suatu serangan, pasukan Jayakatwang 

berhasil  membunuh  Kertanegara  meskipun  menantunya  yang  bernama  Raden 

Wijaya berhasil lolos. Kematian Kertanegara membuat Singasari runtuh. 
 

i)   Majapahit 

PendiriMajapahitialahRadenWijaya.RadenWijayamerupakanmenantuKertanegara 

yang berhasil meloloskan diri ke Madura setelah kematian mertuanya. Dengan 

bantuan penguasa Madura yang bernama Arya Wiraraja, ia menawarkan diri untuk 

bekerja sama dengan Jayakatwang di Kediri. Penguasa baru tersebut menerima 

tawaran tersebut dengan senang hati. Jayakatwang kemudian memberikan daerah 

hutan Tarik (sekarang Trowulan) kepada Raden Wijaya. 

Raden Wijaya diam-diam memperkuat diri sambil menunggu saat yang tepat untuk 

membalas dendam. Kesempatan itu datang ketika pada awal tahun 1293 tentara 

Cina-Mongol  yang  dikirim  untuk  menghukum  Kertanegara  tiba  di  Pulau  Jawa. 
Ketidaktahuan tentara Khublai Khan mengenai perubahan politik di Jawa membuat 

mereka termakan tipu muslihat yang dilakukan Raden Wijaya untuk menyerang 

Jayakatwang. Dalam suatu serangan mendadak, gabungan tentara Mongol dan 

Raden Wij aya berhasil membunuh Jayakatwang. 

Setelah berhasil mengalahkan Kediri, Raden Wij aya berbalik menyerang tentara 

Mongol dan memaksa mereka lari meninggalkan pulau Jawa. Kekalahan tentara 

Khubilai Khan memuluskan jalan bagi Raden Wijaya untuk menjadi penguasa di 
Pulau Jawa. la dinobatkan menjadi raja Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa 

Jayawardhana pada 12 Nopember 1293. 

Para pengikut Kertarajasa yang berjasa dalam mendirikan Majapahit kemudian 

diangkat menjadi pejabat tinggi kerajaan. Di antara mereka terdapat tokoh-tokoh, 
yaitu Arya Wiraraja, dan Pu Tambi (Nambi), dan Rongga Lawe. Pengangkatan 

tersebut menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian orang yang merasa dirinya 

lebih berhak dan lebih pantas bagi jabatan yang lebih tinggi. Hal ini diperparah 

oleh intrik yang dilakukan oleh Mahapati, ia berusaha memperkuat kedudukannya 

sendiri di istana. Timbullah serangkaianpemberon-takan seperti yang dilakukan 

oleh Rongga Lawe pada tahun 1295 serta Pu Sora dan Juru Demung antara tahun 

1298-1300. Di tengah-tengah kekacauan ini, Raden Wijaya wafat pada tahun 1309. 

Pengganti  Raden  Wijaya  adalah  Jayanegara  yang  bergelar  Sri  Jayanegara. 

Pemerintahannya juga dirongrong oleh berbagai pemberontakan yang merupakan 

kelanjutan dari apa yang terjadi pada masa pemerintahan ayahnya. Pemberontakan 

Nambi tahun 1316 dapat dipadamkan oleh mahapati, di mana Nambi dan keluarganya 

dibunuh. Kemudian menyusul pemberontakan Semi pada tahun 1318 dan Kuti tahun 

1319. Setelah peristiwa itu, Raj a Jayanegara sadar kalau mahapati ternyata tukang 

fitnah. Akhirnya ia ditangkap dan dihukum mati. 

Ketika  terjadi  pemberontakan  Kuti  inilah  muncul  nama  Gajah  Mada.  la  adalah 

anggota pasukan pengawal raja yang berhasil menyelamatkan raja dalam peristiwa 
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Bedander, ketika Jayanegara terpaksa mengungsi. Sebagai imbalannya, Gajah Mada 

diangkat menjadi patih di Kahuripan dan selanjutnya menj adi patih di Daha. 

Pada tahun 1328 Jayanegara tewas dibunuh oleh Tanca, seorang tabib istana. 

Peristiwa ini dikenal dengan nama Patanca. Setelah kematian Jayanegara sempat 

terjadikemelutkarenaputrimahkotayangbernamaGayatrimemilihmenjadipertapa. 
Takhta kerajaan kemudian diwakilkan kepada putrinya, Tribhuwanattunggadewi 
(Bh Kahuripan). Selama pemerintahan ratu tersebut kemelut  politik masih terjadi. 
Hal  tersebut  terlihat  dengan  adanya  pemberontakan  Sadeng  pada  tahun  133. 
Pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada. Sebagai bala atas 

jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi mangkubumi (perdana menteri). 

Pada saat dilantik, Gajah Mada mengucapkan suatu sumpah terkenal yang disebut 

sebagai  Sumpah  Palapa.  Dalam  sumpahnya  itu,  Gajah  Madai  bertekad  untuk 

tidak berhenti beristirahat sampai seluruh Nusantara dipersatukan di bawah panji 
Majapahit. Tribuwanattungga-dewi memerintah selama 22 tahun dan kemudian 

menyerahkan takhta Majapahit kepada putranya, Hayam Wuruk. Hayam Wuruk 

menjadi  raja  dengan  gelar  Sri  Rajasanegara.  Selama  pemerintahannya  yang 

berlangsung selama 39 tahun, ia didampingi oleh Gajah Mada sebagai patihnya. 

Di bawah duet Sri Rajasanegara dan Gajah Mada, persatuan Nusantara perlahan- 

lahan  dapat  diwujudkan  meskipun  sempat  diwarnai  keributan  dengan  adanya 

Peristiwa  Bubat.  Peristiwa  yang  menewaskan  Maharaja  Sunda  Pajajaran  yang 

bernama Sri Bhaduga dan Dyah Pitaloka, putrinya yang menjadi calon permaisuri 
Hayam Wuruk. Peristiwa ini meretakkan hubungan antara Hayam Wuruk dan Gajah 

Mada. 

Hayam Wuruk sangat memperhatikan kehidupan agama, di mana ia ber-usaha 

mempersatukan tiga aliran agama yaitu Buddha, Siwa, dan Wisnu, Kerukunan hidup 

beragama di Majapahit dilukiskan oleh Mpu Tantular dalam bukunya Sutasoma  
dengan kalimat "Bhinneka Tunggal Ika", yang artinya berbeda-beda tetapi satu atau 

keanekaragaman dalam kesatuan. Beberapa pujangga besar yang hidup pada masa 

tersebut, yaitu Mpu Prapanca dengan karyanya Kitab Negarakertagama dan Mpu 

Tantular dengan karyanya Arjuna Wiwaha. 

Kematian  Gajah  Mada  pada  tahun  1364,  yang  disusul  oleh  wafatnya  Hayam 

Wuruk pada tahun 1389, menyebabkan kemunduran besar bagi Majapahit. Hal itu 

dikarenakan tidak ada lagi pemimpin sekaliber mereka yang memimpin kerajaan. 
Penguasa  Majapahit  selanjutnya,  seperti  Wikramawardhana  dan  Suhita,  tidak 

mampu secara tegas menindak pembangkangan Bhre Wirabhumi dari Blambangan. 
Akibatnya timbul sengketa berlarut-larut, yang kemudian menyebabkan pecahnya 

Perang Paregreg. 

Keruntuhan  Majapahit  ditandai  oleh  serangan  pasukan  Ranawijaya  terhadap 

Kertabhumi  (Bhre  Kahuripan),  dimana  Majapahit  dapat  direbut  oleh  musuh. 
Ranawijaya kemudian memaklumkan dirinya sebagai raja dan mengambil gelar Sri 
Maharaja Wilwatiktapura Janggala Kediri Prabunatha, la merupakan raja terakhir 

Majapahit. Perang saudara yang berkepanjangan itu mengakibatkan Majapahit 

menjadi lemah. Selain itu, faktor ekonomi juga ikut mempercepat keruntuhan 

Majapahit, Pada abad ke-15, Malaka muncul menjadi sebuah pelabuhan dan kerajaan 

maritim yang penting di Asia Tenggara. Banyak dari kerajaan-kerajaan kecil yang 
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berada di bawah pengaruh Majapahit yang melepaskan diri dari kekua-saannya dan 

berdagang dengan Malaka. Majapahit kemudian ditaklukkan oleh Demak. 
 

2).  Perkembangan  Masyarakat,  Kebudayaan,  dan  Pemerintahan  pada  Masa  Islam  di 

Indonesia, serta Peninggalannya 

Bukti awal mengenai agama Islam berasal dari seorang pengelana Venesia bernama Marco 

Polo. Ketika singgah di utara Sumatra, dia menemukan sebuahkota Islam bernama Perlak 

yang dikelilingi oleh daerah-daerah non-Islam, Hal ini diperkuat oleh catatan-catatan yang 

ter-dapat dalambuku-buku sejarah seperti Hikayat  Raja-Raja  Pasai  dan Sejarah  Melayu.  
Ibnu Batutah ketika mengunjungi Samudra Pasai pada tahun 1345 mengatakan bahwa 

raja yang memerintah negara itu memakai gelar Islam, yakni Malikut Thahir bin Malik Al 
Saleh. 

Laporan lainnya berasal dari seorang pengelana Portugis bernama Tome Pires, yang 

mengunjungi Nusantara pada awal abadke-16. Dalam karyanya yang berjudul Summa 

Oriental, dia menjelaskan | bahwa menjelang abad ke-13 sudah ada masyarakat Muslim di 
Samudra Pasai, Perlak, dan Palembang. Selain itu, di Pulau Jawa juga ditemukan makam 

Fatimah binti Maimun di Leran (Gresik) yang berangka tahun 1082 M dan sejumlah makam 

Islam di Tralaya yang berasal dari abad ke-13. 

Golongan lain berpendapat bahwa Islam sebenarnya sudah masuk ke Nusantara sejak 

abad pertama tahun Hijriah (abad ke-7 Masehi). Pendapat ini didasarkan atas pernyataan 

pengelana  Cina  I-tsing  yang  berkunjung  ke  Kerajaan  Sriwijaya  pada  tahun  671.  Dia 

menyatakan bahwa pada waktu itu lalu-lintas laut antara Arab, Persia, India, dan Sriwijaya 

sangat ramai. Menurut catatan-catatan Dinasti Tang, para pedagang Ta-Shih (sebutan 

bagi kaum Muslim Arab dan Persia) pada abad ke-9 dan ke-10 sudah ada di Kanton dan 

Sumatra. 

Ada tiga teori penyebar Islam ke Indonesia yaitu : 
 

1)  Teori Gujarat, agama Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat (India) 

2)  Teori Makkah. 

Menurut teori ini Sjech Ismail penganut mazhab Syafi’i dari Makiyah sebagai penyebar 

agama Islam. agama Islam dibawa oleh orang Arab 
 

3)  Teori Persia. 

Teori ini didasarkan pada adanya beberapa kesamaan budaya yang hidup di kalangan 

masyarakat Nusantara dan Persia. 

 

Selain itu, pribumi yang sudah memeluk Islam juga turut menyebarkan Islam. Di Pulau 

Jawa,  yang dianggap sebagai penyebar agama Islam yaitu Wali Songo (Sembilan Wali) 

yaitu: Sunan Ampel,  Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Giri, Sunan Kali Jaga, Sunan 

Muria, Sunan Gunung Jati Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Kudus. 

Saluran-saluran Islamisasi melalui perdagang-an, pernikahan, pendidikan, tasawuf, dan lain 

lain. Perkembangan Islam maju pesat karena dipengaruhi runtuhnya kerajaan Majapahit 
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dan berkembangnya Malaka. Perkembangan agama Islam ini ditandai dengan berdirinya 

kesultanan/ kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang tumbuh di Nusantara seperti 
Samudera Pasai, Malaka, Aceh, Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, Banten, Makasar, 
Ternate, dan Tidore. 

Adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara,terutama Sumatera dan Jawa—dengan 

Cina juga diakui oleh sejarahwan G. R. Tibbetts. Bahkan Tibbetts-lah orang yang dengan 

tekun meneliti hubungan perniagaan yang terjadi antara para pedagang dari Jazirah 

Arab dengan para pedagang dari wilayah Asia Tenggara pada zaman pra Islam. Tibbetts 

menemukan bukti-bukti adanya kontak dagang antara negeri Arab dengan Nusantara saat 

itu. “Keadaan ini terjadi karena kepulauan Nusantara telah menjadi tempat persinggahan 

kapal-kapal pedagang Arab yang berlayar ke negeri Cina sejak abad kelima Masehi, ” tulis 

Tibbets. Jadi peta perdagangan saat itu terutama di selatan adalah Arab-Nusantara-China. 
Sebuah dokumen kuno asal Tiongkok juga menyebutkan bahwa menjelang seperempat 

tahun 700 M atau sekitar tahun 625 M, hanya berbeda 15 tahun setelah Rasulullah 

menerima wahyu pertama atau sembilan setengah tahun setelah Rasulullah berdakwah 

terang-terangan kepada bangsa Arab, di sebuah pesisir pantai Sumatera sudah ditemukan 

sebuah  perkampungan  Arab  Muslim  yang  masih  berada  dalam  kekuasaan  wilayah 

Kerajaan Budha Sriwijaya. 

Di perkampungan-perkampungan ini, orang-orang Arab bermukim dan telah melakukan 

asimilasi dengan penduduk pribumi dengan jalan menikahi perempuan-perempuan lokal 
secara damai. Mereka sudah beranak–pinak di sana. Dari perkampungan-perkampungan 

ini mulai didirikan tempat-tempat pengajian al-Qur’an dan pengajaran tentang Islam 

sebagai cikal bakal madrasah dan pesantren, umumnya juga merupakan tempat beribadah 

(masjid). 

Temuan itu diperkuat Prof. Dr. HAMKA yang menyebut bahwa seorang pencatat sejarah 

Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 M telah menemukan satu kelompok bangsa 

Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir Barat Sumatera. Ini sebabnya, 
HAMKA menulis bahwa penemuan tersebut telah mengubah pandangan orang tentang 

sejarah masuknya agama Islam di Tanah Air. HAMKA juga menambahkan bahwa temuan 

ini telah diyakini kebenarannya oleh para pencatat sejarah dunia Islam di Princetown  
University di Amerika. 

Dari berbagai literatur, diyakini bahwa kampung Islam di daerah pesisir Barat Pulau 

Sumatera itu bernama Barus atau yang juga disebut Fansur. Kampung kecil ini merupakan 

sebuah  kampung  kuno  yang  berada  di  antara  kota  Singkil  dan  Sibolga,  sekitar  414 

kilometer selatan Medan. Di zaman Sriwijaya, kota Barus masuk dalam wilayahnya. Namun 

ketika Sriwijaya mengalami kemunduran dan digantikan oleh Kerajaan Aceh Darussalam, 
Barus pun masuk dalam wilayah Aceh. Sangat mungkin Barus merupakan kota tertua di 
Indonesia mengingat dari seluruh kota di Nusantara, hanya Barus yang namanya sudah 

disebut-sebut sejak awal Masehi oleh literatur-literatur Arab, India, Tamil, Yunani, Syiria, 
Armenia, China, dan sebagainya .Sebuah peta kuno yang dibuat oleh Claudius Ptolomeus, 
salah seorang Gubernur Kerajaan Yunani yang berpusat di Aleksandria Mesir, pada abad 

ke-2 Masehi, juga telah menyebutkan bahwa di pesisir barat Sumatera terdapat sebuah 

bandar niaga bernama Barousai (Barus) yang dikenal menghasilkan wewangian dari 
kapur barus. Bahkan dikisahkan pula bahwa kapur barus yang diolah dari kayu kamfer 

dari kota itu telah dibawa ke Mesir untuk dipergunakan bagi pembalseman mayat pada 

zaman kekuasaan Firaun sejak Ramses II atau sekitar 5. 000 tahun sebelum Masehi. Barus 
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juga dikenal sebagai daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-7 

Masehi. Sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai, Barus, di batu nisannya 

tertulis Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. Ini memperkuat dugaan bahwa 

komunitas Muslim di Barus sudah ada pada era itu. 

Di Barus dan sekitarnya, banyak pedagang Islam yang terdiri dari orang Arab, Aceh, dan 

sebagainya hidup dengan berkecukupan. Mereka memiliki kedudukan baik dan pengaruh 

cukup  besar  di  dalam  masyarakat  maupun  pemerintah  (Kerajaan  Budha  Sriwijaya). 
Bahkan kemudian ada juga yang ikut berkuasa di sejumlah bandar. Mereka banyak yang 

bersahabat, juga berkeluarga dengan raja, adipati, atau pembesar-pembesar Sriwijaya 

lainnya. Mereka sering pula menjadi penasehat raja, adipati, atau penguasa setempat. 
Makin lama makin banyak pula penduduk setempat yang memeluk Islam. Bahkan ada 

pula raja, adipati, atau penguasa setempat yang akhirnya masuk Islam. 

Sejarahwan T. W. Arnold dalam karyanya “The Preaching of Islam” (1968) juga menguatkan 

temuan bahwa agama Islam telah dibawa oleh mubaligh-mubaligh Islam asal jazirah Arab 

ke Nusantara sejak awal abad ke-7 M. Setelah abad ke-7 M, Islam mulai berkembang 

di kawasan ini, misal, menurut laporan sejarah negeri Tiongkok bahwa pada tahun 977 

M, seorang duta Islam bernama Pu Ali (Abu Ali) diketahui telah mengunjungi negeri 
Tiongkok mewakili sebuah negeri di Nusantara (F. Hirth dan W. W. Rockhill (terj), Chau 

Ju Kua, His Work On Chinese and Arab Trade in XII Centuries, St.Petersburg: Paragon 

Book, 1966, hal. 159). Bukti lainnya, di daerah Leran, Gresik, Jawa Timur, sebuah batu 

nisan kepunyaan seorang Muslimah bernama Fatimah binti Maimun bertanggal tahun 

1082 telah ditemukan. Penemuan ini membuktikan bahwa Islam telah merambah Jawa 

Timur di abad ke-11 M. 

Dengan demikian jelaslah, Islam di Nusantara termasuk generasi Islam pertama. Inilah 

yang oleh banyak sejarawan dikenal sebagai Teori Makkah. Jadi Islam di Nusantara ini 
sebenarnya bukan berasal dari para pedagang India (Gujarat) atau yang dikenal sebagai 
Teori Gujarat yang berasal dari Snouck Hurgronje, karena para pedagang yang datang 

dari India, mereka ini sebenarnya berasal dari Jazirah Arab, lalu dalam perjalanan melayari 
lautan menuju Sumatera (Kutaraja atau Banda Aceh sekarang ini) mereka singgah dulu 

di India yang daratannya merupakan sebuah tanjung besar (Tanjung Comorin) yang 

menjorok ke tengah Samudera Hindia dan nyaris tepat berada di tengah antara Jazirah 

Arab dengan Sumatera. Perhatikan rute perjalanan di bawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 21. Rute Perdagangan Abad 4-5 Masehi Sekaligus Menjadi  Rute Penyebaran Islam 

 
 
 

PLPG Sertifikasi Guru 2012 Rayon 9 Universitas Negeri Jakarta 261



 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial - SMP 
 

b. Kegiatan Ekonomi Masyarakat 

1)  Pola  Kegiatan  Ekonomi  Penduduk,  Penggunaan  Lahan  dan  Pola  Permukiman 

berdasarkan Kondisi Fisik Permukaan Bumi 

Indonesia merupakan negara agraris. Artinya persentasi penduduk yang bermata 

pencaharian  dibidang   pertanian   paling   banyak.   Pertanian   dalam   arti   sempit 

dibedakan  menjadi  3  yaitu  pertanian  tidak  menetap,  pertanian  nonkomersial, 
pertanian komersial. Pertanian di Indonesia dibedakan menjadi : pertanian sawah, 
ladang, kebun, perikanan, kehutanan dan peternakan. Perikanan dibedakan menjadi 
perikanan darat dan perikanan laut. 

Mata  pencaharian  non-pertanian  merupakan  kegiatan  penduduk  diluar  bidang 

pertanian, misalnya pertambangan, industri, perdagangan dan jasa. 

Menurut  klasifikasinya  bahan  tambang  dibedakan  menjadi  tiga  yaitu  golongan 

A(strategis) B (vital) dan C. Klasifikasi industri menurut  jenis usahanya, di Indonesia 

dibagi menjadi: aneka industri, industri logam dasar, industri kimia dasar, industri 
kecil, dan industri pariwisata. 

Penggunaan lahan diartikan sebagai setiap bentuk intervensi atau campur tangan 

manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material 
maupun spiritual. 

Kondisi  geografis  mempengaruhi  penyebaran  penduduk,  sehingga  ada  wilayah 

pedesaan dan perkotaan. Pola sebaran pemukiman dan pemusatan penduduk dan 

dipengaruhi oleh kesuburan tanah, iklim, topografi, dan ketersediaan sumber daya 

alam yang terdapat diwilayah tersebut. 

Secara umum pola pemukiman di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: 

  Pola pemukiman memanjang (linier), dibedakan menjadi memanjang mengikuti 

alur sungai, jalur jalan raya, rel kereta api atau garis pantai 

  Pola pemukiman terpusat 

  Pola pemukiman menyebar 

 
 

Penyebaran pemukiman merupakan wujud adaptasi manusia lingkungan yang ada 

setiap bentang lahan, yaitu penyebaran pemukiman penduduk di daerah sekitar 

pegunungan, dataran rendah, dan pantai. 
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e.   Kegiatan Pokok Ekonomi yang Meliputi Kegiatan Produksi, Distribusi Barang/Jasa dan 

Konsumsi. 

1)  Kegiatan Pokok Ekonomi 

a) Kegiatan Produksi 

Kegiatan yang menghasilkan suatu komoditi, baik barang maupun jasa disebut juga 

produksi. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan membuat dan menghasilkan 

atau merubah suatu barang/jasa untuk menambah nilai guna barang/jasa, misalnya 

produksi pakaian, produksi makanan, produksi minuman dan produksi jasa. 

Barang hasil produksi dapat berupa barang antara dan barang akhir, Barang 

antara adalah barang hasil produksi dari suatu perusahaan yang menjadi input 

bagi perusahaan lainnya. Barang akhir adalah barang-barang yang dapat langsung 

digunakan atau dikonsumsi . 

b) Kegiatan Distribisi 

Distribusiadalahkegiatanmenyalurkanbarangdanjasadariprodusenkekonsumen, 

sehingga barang jasa tersebut dapat berguna dan bermanfaat. Lembaga distribusi 
adalah suatu badan yang dapat terbentuk dari perseorangan dan/atau badan 

usaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang 

atau jasa dengan langsung maupun tidak langsung. Kegiatan pedagang terdiri 
dari pedagang besar/grosir/wholesaler) dan pedagang kecil/pengecer/ retailer. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan cara distribusi antara lain sifat 

barang, daya penyebaran, biaya, modal dan tingkat keuntungan. 

Untuk memperlancar arus produk dari produsen ke konsumen, salah satu faktor 

yang tidak boleh diabaikan adalah memilih saluran distribusi secara tepat.Saluran 

distribusi adalah sekelompok irang atau perusahaan yang mengambil alih hak atau 

membantu dalam pengalihan hak atas produk dari produsen ke konsumen. Saluran 

distribusi meliputi pedagang besar, distributor, agen, pengecer, termasuk sales 

person. Pemilihan sistem distribusi tergantung dari perusahaan masing-masing. 
Menggunakan  saluran  distribusi  artinya  produsen  menggunakan  perantara 

dalam menyalurkan produknya ke konsumen. Apabila perusahaan menggunakan 

perantara/   penyalur   pada   hakikatnya   mendeledagikan   sebagian   pekerjaan 

penjualannya. Hal ini biasa dilakukan dengan tujuan penghematan sumber daya 

manusia sebagai tenaga pemasaran. Dengan adanya perantara, maka jangkauan 

konsumen lebih besar. Manfaat menggunakan perantara bagi produsen, antara 

lain : 

   Mengurangi  tugas  produsen  dalam  kegiatan  distribusi  untuk  mencapai 

konsumen, 

   Membantu dalam menyediakan peralatan dan jasa, 

   Membantu fasilitas penyimpanan, transportasi, 

   Menjangkau lebih banyak konsumen, dan 

   Membantu penyampaian    informasi,    pembungkusan/penyortiran    dan 
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promosi. 

Di lingkungan masyarakat yang hidup sederhana melakukan kegiatan produksi 

ada yang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ada juga yang dijual. Dalam hal 
ini, jika masyarakat memproduksi untuk kebutuhan sendiri, maka Ia berperan 

ganda, yaitu sebagai produsen sekaligus konsumen. Tetapi, ada produk mereka 

yang dijual langsung pada konsumen, artinya mereka tidak menggunakan saluran 

distribusi. Walaupun ada pula yang menggunakan saluran, misalnya pembuat kue 

atau makanan ringan menitipkan di warung-warung kecil, atau kepada penjual 
keliling. 

Namun, bagi perusahaan besar hal sulit dilakukan, pleh karena keterbatasan 

sumber  daya  manusia  maupun  jarak  jangkauan  kepada  konsumen  langsung. 
Berdasarkan kejadian itu, maka dapat disimpulkan bahwa sistem distribusi ada 

dua macam, yaitu : distribusi langsung dan tidak langsung. 

Sistem distribusi langsung, yaitu penyaluran hasil produksi langsung dari produsen 

ke konsumen tanpa perantara. Misalnya, penjual sayur keliling, pedagang bakso, 
warung  nasi  dan  lain-lain.  Sedangkan  distribusi  tidak  langsung,  yaitu  sistem 

distribusi di mana penyaluran hasil produksi dilakukan melalui perantara. Para 

perantara tersebut antara lain: pedagang, makelar, importir, agen, pengecer/ 
toko, sales, dan pedagang kaki-lima. 

c)  Konsumsi 

Kegiatan manusia yang secara langsung menggunakan atau memakai barang dan 

jasa untuk memenuhi kebutahannya dikenal dengan istilah konsumsi. Sementara 

orangnya disebut konsumen. Barang konsumsi merupakan barang dan jasa yang 

dikonsumsi.  Barang  konsumsi  dibedakan  menjadi  :  barang  habis  sekali  pakai 
dan barang yang habis dipakai beberapa kali. Dalam kehidupan menusia sehari- 
hari tidak lepas dari kegiatan konsumsi. Misalnya, kebutuhan makan, minum, 
baca koran, nonton TV dan lainnya. Beberapa contoh tersebut adalah kegiatan 

konsumsi. Jadi kegiatan konsumsi adalah penggunaan atau pemanfaatan suatu 

barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. 

Barang atau jasa yang dikonsumsi akan berkurang nilai gunanya dan bahkan lama- 

lama akan habis. Misalnya, seorang membeli makanan, kemudian dimakan habis, 
berarti nilai guna habis, dan seterusnya. 

Dengan  mengkonsumsi  barang/  jasa  berarti  mendorong  terjadinya  produksi, 

tanpa  ada  yang  mengkonsumsi,  maka  produsen  akan  mengalami  kerugian. 
Dengan demikian, perilaku konsumtif bagi masyarakat bermanfaat dan memberi 
motivasi  bagi  produsen,  artinya  prodi\usen  telah  memiliki  padar  sehingga 

produsen akan memproduksi barang dan jada secara berkelanjutan, dan tenaga 

kerja pada perusahaan tetap akan bekerja. Ini artinya, konsumsi dapat mendorong 

terciptanya lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Namun demikian, 
perilaku konsumtif juga mengakibatkan efek negatif. Misalnya, jika seseorang 

berperilaku boros dan tidak bisa membatasi dalam hal belanja atau membeli 
barang  yang  tidak  disesuaikan  dengan  kondisi  atau  memaksakan  kehendak, 
maka bisa berakibat tidak baik, sehingga akhirnya keuangannya habis dan utang 

bertumpuk jika menggunakan kartu kredit tidak secara tepat. 
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Seperti telah kita bahas, kita harus selalu melakukan pilihan,karena kebutuhan 

kita tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia sangat terbatas. 

Konsep pilihan ini merupakan perilaku yang mendasar dari konsumen,konsep 

dasar perilaku konsumen ini menyatakan bahwa konsumen pada umumnya selalu 

berusaha untuk mencapai utilitas (utlity) yang maksimal dari pemakaian benda 

yang dikonsumsinya. Konsumen selalu membuat pilihan yang akan memeberi 
mereka kepuasan yang paling besar.Namun demikian menurut penelitian Herman 

Heinrich Gossen , yang dikenal dengan Hukum Gossen I yang selengkapnya sbb: 

  Hukum Gossen I : Jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan 

secara terus menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula tinggi, namun semakin 

lam kenikmatan tsb semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. 

  Hukum  Gossen  II  :  konsumen  akanmelakukan  konsumsi  sedemikian  rupa 

sehingga memiliki tingkat/nilai  kepuasan  sama  pada setiap barang dan jasa 

yang dikonsumsinya. 
 
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dapat diklasifikasi-kan menjadi 3 

besar yaitu: 

   Faktor ekonomi: Pendapatan,kekayaan,tingkat bunga,perkiraan masa depan) 

   Faktor Demografi (jumlah penduduk,komposisinya) 

   Faktor-faktor non ekonomi (sosial budaya masyarakat) 

 
 

2)  Peran Badan Usaha, Termasuk Koperasi sebagai Tempat Berlangsungnya Proses 

Produksi dalam Kaitannya dengan Pelaku Ekonomi 

Badan usaha merupakan kesatuan hukum (yuridis) dan ekonomi yang menggunakan 

tenaga kerja dan modal untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan perusahaan 

adalah kesatuan teknis dalam kegiatan produksi yang dikembangkan oleh seseorang 

atau beberapa orang untuk menghasilkan barang dan jasa. 

Berdasarkan lapangan usaha, perusahaan dapat dibedakan menjadi perusahaan 

yang bergerak di sektor: 

   Primer, seperti: pertanian, perkebunan, pertambangan dan peng-galian 

   Sekunder,  seperti  :  industri  engolahan,  listri,  gas,  air  minum,  dan  sektor 

bangunan 

   Tersier,   seperti   :   perdagangan,   hotel,   restoran,   angkutan,   transpor-tasi, 

komunikasi, keuangan dan jasa 

Bentuk hukum setiap badan usaha mempunyai peraturan yang berbeda berkaitan 

dengan  kepemilikan  (jumlah  modal),  resiko  yang  ditanggung  dan  pengelolaan 

perusahaan. 
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Menurut  bentuk  hukumnya,  badan  usaha  dibedakan  menjadi  Badan  Usaha 

Perseorangan, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma, Koperasi, 
Yayasan, dan Dana Pensiun. 

Koperasi dapat dibedakan menjadi koperasi primer dan sekunder. Berdasarkan 

jenisnya koperasi dapat dibedakan menjadi koperasi produksi, konsumsi, kredit, dan 

koperasi serba usaha. 

Dana pensiunan adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program 

yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun dapat dikelompokan menjadi dua 

jenis yaitu dana pensiunan pemberi kerja dan dana pensiunan lembaga keuangan. 

Fungsi badan usaha untuk mencari keuntungan disebut fungsi komersial. Fungsi 

badan usaha yang bersifat non ekonomi atau tidak komersial disebut juga dengan 

fungsi sosial, yaitu kegiatan perusahaan secara langsung dan tidak langsung dapat 

dinikmati manfaatnya oleh masyarakat umum. Di dalam analisa ekonomi , pelaku 

kegiatan ekonomi digolongkan menjadi empat kelompok besar, yaitu rumah tangga 

konsumsi, rumah tangga produsen, pemerintah dan masyarakat luar negeri. 

a) Rumah Tangga Konsumsi 

Rumah  tangga/masyarakat  disebut  juga  rumah  tangga  konsumen.  Keluarga 

merupakan kelompok masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Dalam 

arti luas, rumah tangga keluarga adalah tata kehidupan yang berlaku dalam suatu 

keluarga. 

Setiap rumah tangga menghadapi permasalahan pere-konomian. Permasalahan 

ekonomi yang dihadapi setiap keluarga tentunya berbeda-beda. Namun secara 

umum permasalahan ekonomi keluarga menyangkut masalah bagaimana cara 

untuk memperoleh barang dan atau jasa untuk mencukupi kebutuhan. Berbagai 
usaha harus dilakukan setiap keluarga untuk memperoleh barang dan atau jasa 

yang diperlukan. Setiap keluarga harus bekerja dengan memanfaatkan sumber 

daya ekonomi yang dimiliki. Usaha yang dilakukan keluarga untuk memenuhi 
kebutuhan, misalnya bertani, berdagang, wiraswasta, menjadi pegawai negeri 
atau bekerja sebagai karyawan swasta, menyewakan rumah dan lainnya. 

Di dalam kegiatan perekonomian, rumah tangga tidak hanya berperan sebagai 

konsumen dalam kegiatan perekonomian. Rumah tangga juga memiliki peran 

sebagai penyedia faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan tanah dan 

bangunan. 

Sebagai konsumen, rumah tangga memanfaatkan barang dan atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan, konsumen harus 

mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan produsen. Sebagai penyedia 

faktor  produksi,  rumah  tangga  menyediakan  faktor-faktor  produksi  yang 

diperlukan  dalam  proses  produksi,  seperti  tanah,  tenaga  kerja,  modal,  dan 

keahlian. Selangjutnya rumah tangga konsumen memperoleh penghasilan dari 
hasil menyediakan faktor produksi. Penghasilan tersebut dapat berupa sewa, 
upah atau gaji, bunga modal, dan laba. Dengan demikian kegiatan ekonomi rumah 

tangga antara lain berupa: 

   Menerima penghasilan dari perusahaan (produsen) dari penjualan tenaga 
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kerja dan upah, deviden dan menyewakan tanah hak milik, 

   Menerima penghasilan dari lembaga keuangan koperasi berupa bunga atas 

simpanan mereka, 

   Membelanjakan penghasilan di pasar barang (sebagai konsumen), 

   Menyisihkan  sisa  penghasilan  untuk  ditabung  pada  lembaga  keuangan/ 

koperasi, 

   Membayar pajak kepada pemerintah, dan 

   Masuk dalam pasar uang sebagai ‘peminta’ karena kebutuhan uang tunai 

dalam transaksi. 
 
 

b)  Rumah Tangga Produsen 

Perusahaan merupakan organisasi yang menyatukan sumber daya produksi untuk 

menghasilkan barang dan atau jasa dengan tujuan mencari laba. Dalam kegiatan 

ekonomi, perusahaan berperan sebagai produsen dan sebagai pengguna. Sebagai 
produsen, perusahaan berperan untuk penghasil berbagai macam barang dan 

atau jasa untuk produksi. 

Koperasi merupakan salah satu bentuk Badan Usaha dengan memiliki karakteristik 

tersendiri dan diatur dalam Undang-Undang No 25/1992 tentang Perkoperasian. 
Koperasi  melaksanakan  kegiatan  ekonomi  bersama-sama,  bekerja  sama  dan 

bersaing dengan badan usaha lainnya seperti perusahaan perseorangan, CV,PT 

dan bentuk badan usaha lainnya. 
 
 

c)  Pemerintah (termasuk didalamnya Bank Sentral),dan lembaga keuangan lainnya 

melakukan kegiatan antara lain, berupa: 

   menarik pajak langsung maupun tidak langsung 

   membelajakan penerimaan negara 

   meminjam uang dari luar negeri 

   menyediakan kebutuhan uang. 
 
 

Adapun Lembaga Keuangan :mencakup semua bank dan lembaga keuangan 

lainnya kecuali Bank Sentral (BI), kegiatan-nya, antara lain : 

  menerima simpanan/deposito dll dari rumah tangga/ masyarakat 

  menyediakan kredit dan uang giral (sebagai supplire dalam pasar uang 
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d)  Masyarakat Luar Negeri 

   menyediakan barang import 

   membeli barang ekspor 

   sebagai investor 

sebagai  penghubung  pasar  uang  dalam  negeri  dengan  pasar  uang  luar 

negeri. 

3)  Gagasan  Kreatif  dalam  Tindakan  Ekonomi  untuk  Mencapai  Kemandirian  dan 

Kesejahteraan. 

Kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencipta atau membuat 

sesuatu hal, yang berupa apa saja dan dalam bidang pekerjaan apapun. Kreativitas 

dapat menimbulkan pene-muan-penemuan baru atau invention, yaitu penemuan 

atas produk atau barang yang belum pernah ada sebelumnya. Penemuan atau 

inovasi didorong oleh kebutuhan yang ingin dipenuhi manusia dan masih akan terus 

berkembang mengikuti perkembangan kebutuhan. 

Kreativitas dan inovasi merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. 

Keahlian wirausaha adalah keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan 

dan  mengembangkan  berbagai  kegiatan  usaha.  Orang  yang  memiliki  keahlian 

wirausaha sering disebut pengusaha. 
 

 

3.  Latihan 

1.   Studi Kasus 

Berdasarkan modul pelatihan di atas, buatlah suatu model IPS Terpadu berdasarkan : 

   Topik/ Tema; 

   Potensi Utama; atau 

   Permasalahan 

Untuk itu, Anda diminta membuat suatu wacana yang isinya berdasarkan kasus terkini 

(hangat) yang terjadi di masyarakat. Kemudian tentukan kasus tersebut sesuai model 
IPS Terpadu berdasarkan tema, potensi utama atau permasalahan. Misalnya kasus- 
kasus tersebut menyangkut: 

   permasalahan tentang Strategi pemasaran potensi wisata di daerah terpencil 

   Upaya alih teknologi untuk meningkatkan nilai barang/jasa di daerah. 

   Potensi Koperasi   sebagai badan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan 

daerah 
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4.  Evaluasi 

Pilihan Ganda 

Berilah Tanda Silang (X) pada jawaban yang dianggap benar 

1. Letak suatu tempat atau wilayah atau negara yang berdasarkan kenyataa di 

permukaan bumi atau letak ditinjau atau dibandingkan dengan daerah-daerah lain di 
sekitarnya dinamakan... 
 

a.   Letak geologis 

b.   Letak sosial 

c.   Letak geografis 

d.   Letak ekonomi 

2. Perbatasan Propinsi Papua dengan Nugini terletak pada garis bujur … 
 

a.   135 oBT 

b.   141 oBT 

c.   145 oBT 

d.   151 oBT 

3. Berikut ini yang bukan merupakan aspek geologis wilayah Indonesia, ialah ….. 
 

a.   Pertemuan Lempeng Asia yang relatif stabil 

b.   Perallihan dasar laut ke benua 

c.   Lempeng Indo-Austrilia yang bergerak ke arah utara 

d.   Lempeng dasar Samudera Pasifik yang bergerak ke arah Barat Daya. 

4.Bangsa Indonesia berasal dari Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih 

kuat. Pendapat ini dikemukakan oleh…… 

a.   Heekeren 

b.  Mens 

c.   J.L.A. Brandes 

d.  N.J. Krom 

5. Alfred Wallace melihat adanya keterkaitan jenis fauna dengan suatu wilayah. Maka 

pendekatan yang dilakukan ialah …… 
 

a.   Hidrologi 

b.   Sosiogeografi 
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c.   Biogeografi 

d.   Agrogeografi 

6. Penjelajah samudera yang pertama kali berhasil menjejakkan kakinya di Indonesia, 

yaitu bangsa…. 
 

a.   Potugis 

b.   Spanyol 

c.   Inggris 

d.   Arab. 

7. Berikut ini yang bukan merupakan wilayah waktu Indonesia, ialah …. 
 

a.   Waktu Indonesia Barat (WIB) 

b.   Waktu Indonesia Peralihan (WIP) 

c.   Waktu Indonesia Tengah (WITA) 

d.   Waktu Indonesia Timur (WIT) 

8. Greenwich Mean Time (GMT)  melewati negara…. 
 

a.   Belanda 

b.   Inggris 

c.   Greenland 

d.   Indonesia 

9. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu produksi ,adalah……………. 

a. biaya untuk memproduksi barang tinggi 

b. pemilihan bahan dan proses produksi yang baik 

c.  proses produksi menggunakan mesin modern 

d. kualitas manusia yang melaksanakan proses. 

10.  Seorang  pengusaha dituntut  memiliki  kemampuan  dalam  mengelola  semua  factor 

produksi agar tujuan perusahaan tercapai. Kemampuan ini disebut………. 

a. tehnological skill 

b. organizational skill 

c.  skill labour 

d. enterpreneur skill 
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11. Faktor produksi yang digolongkan factor produksi asli adalah... 

a.  alam dam modal 

b.  tenaga kerja dan modal 

c.  alam dan tenaga kerja 

d.  kewirausahaan dan tenaga kerja 

12.Keuntungan menggunakan perantarabatau saluran distribusi adalah sbb, kecuali… 

a.  membantu dalam pengangkutan barang 

b. membantu kegiatan promosi 

c.  membantu dalam memproduksi 

d.  membantu dalam menyediakan informasi 

13. Periodisai prasejarah di Indonesia diawali dengan kedatangan manusia pertama di 

Indonesia dan diakhiri dengan ……… 

a.  ditemukannya Yupa di Kalimantan 

b. diallihkannya penelitian para arkeolog dari Jawa 

c.  disiapkan laporan hasil penemuan 

d.  ketika ditemukan tulisan huruf Pallawa 

14. Ciri kehidupan manusia purba pada masa berburu, ialah….. 

a.  tempat tinggal berpindah-pindah 

b. belum mengenal tulisan 

c.  telah menetap di suatu tempat 

d. sudah pandai bercocok tanam 

15. Bangsa Indonesia berasal dari Asia, yaitu dari Champa, Chocin Cina. Pendapat ini 

dikemukakan oleh….. 

a. Heekeren 

b. Moh. Ali 

c.  N.J. Krom 

d. Moh. Yamin 

16. Zaman yang berlangsung kira-kira 340 juta tahun dan sudah ada tanda-tanda 

kehidupan, disebut zaman…. 

a.  Paleozoikum 
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b. Mesozoikum 

c.  Arkaekum 

d.  neozoikum 

17. Sebelum Bangsa Eropa datang ke Indonesia, sudah terjadi hubungan secara tidak 

langsung melalui perdagangan dan dilakukan secara …… 
 

a.   Berantai 

b.   Barter 

c.   Monopoli 

d.   Ilegal 

e.   Gelap. 

18. Tujuan utama kedatangan Portugis di Maluku, yaitu …… 
 

a.   Mencari rempah-rempah 

b.   Menyebarkan agama Khatolik 

c.   Mencari emas 

d.   Mencari daerah jejahan 

19. Latar belakag dilaksanakannya sistem tanam paksa, yaitu ……. 
 

a.   Belanda mengalami kesulitan keuangan 

b.   Memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya 

c.   Belanda bertujuan mengisi kas negara 

d.   Untuk membangun negeri Belanda. 
 
 

Essay 
 

1. Apakah kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi dapat dilakukan sendiri-sendiri? Beri 
alasannya dan beri contoh yang konkrit 
 

2. Menurut saudara apakah manfaatnya mempelajari Hukum Gossen I dan II bagi konsumen 

maupun produsen? 

3. Dapatkah  saudara  menjelaskan  hubungan  peranan  empat  pelaku  ekonomi  yang 

ditunjukkan melalui bagan/skema 
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D.  Permasalahan  Sosial  Berkaitan  dengan  Pertumbuhan  Penduduk,  Proses 

Kebangkitan Nasional, Masalah Penyimpangan Sosial, dan Kegiatan Pelaku 

Ekonomi di Masyarakat 

 
 

1. 

 
 

Tujuan Pembelajaran 

a.  Materi  pelatihan  ini,  peserta  dapat  mendeskripsikan  kondisi  fisik  wilayah  dan 

penduduk 

b. Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan permasalahan kependudukan dan upaya 

penanggulangannya 

c. Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan permasalahan lingkungan hidup dan 

upaya penanggulangannya dalam pembangunan berkelanjutan 

d. Peserta  diharapkan dapat  menjelaskan proses  perkembangan kolonialisme dan 

imperalisme barat, serta pengaruh yang ditimbulkannya di berbagai daerah 

e. Peserta diharapkan dapat menguraikan proses terbentuknya kesadaran nasinal, 

identitas Indonesia dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia 

f.  Peserta diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai penyakit sosial (miras, jugi, 

narkoba, HIV/Aids, PSK, dll) sebagai akibat penyimpangan sosial dalam keluarga dan 

masyarakat 

g.   Peserta   diharapkan   dapat   mengidentifikasi   berbagai   usaha   pencegahan 

penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat. 

h. Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber 

daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas 

i.   Peserta  diharapkan  dapat  mengidentifikasi  faktor-faktor  penyebab  kebutuhan 

manusia beraneka ragam. 

j.   Peserta diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi. 
 
 

2. 

 
 

Uraian Materi 

a.  Permasalahan Sosial Berkaitan dengan Pertumbuhan Jumlah Penduduk 

1) Kondisi Fisik Wilayah dan Penduduk 

Indonesia terletak diantara dua benua Asia dan Australia, dan diantara dua samudera 

yaitu  Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik.  Kondisi  demikian  menyebabkan 

Indonesia selain beriklim tropis juga dipengaruhi oleh adanya angin musim yang 

senantiasa berubah dalam kurun waktu tertentu. 

Berdasarkan perkembangan geologinya, Indonesia merupakan wilayah dari titik 

temu tiga gerakan muka bumi yaitu : gerakan dari sirkum sunda di wilayah Indonesia 
 
 

PLPG Sertifikasi Guru 2012 Rayon 9 Universitas Negeri Jakarta 273 



 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial - SMP 
 

bagian barat, gerakan sirkum Australia dan gerakan dari sistem pinggiran Asia 

Timur. Berdasarkan garis bujurnya maka Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu, 
yaitu wilayah Indonesia bagian barat, tengah dan timur. 

Wallacea merupakan orang yang pertama menarik garis batas kehidupan binatang 

dan tumbuhan untuk wilayah landas kontinen sunda. Adapun yang menarik garis 

batas kehidupan binatang untuk wilayah landas kontinen sahul dilakukan oleh 

Weber. Diantara kedua garis tersebut terdapat tumbuhan dan binatang yang khas 

(endemik). 
 
 

2)  Permasalahan Kependudukan dan Upaya Penanggulangannya 

a) Masalah Penduduk secara Makro 

Jumlah Penduduk Meningkat 

 

BerdasarkanhasilpencacahanSensusPenduduk2000,jumlahpendudukIndonesia 

pada tanggal 30 Juni 2000 adalah 206 264 595 orang. Jumlah ini sudah termasuk 

estimasi penduduk sebanyak 2 317 216 orang dan non response sebanyak 2 283 

981 orang. Jumlah ini juga mencakup penduduk yang tidak bertempat tinggal 
tetap (tuna wisma, awak kapal, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat 

terpencil dan pengungsi) sebanyak 421 399 orang. 

Dengan jumlah penduduk sebesar 206,3 juta, maka jika dibandingkan dengan 

penduduk dari beberapa negara di dunia, baik pada tahun 1990 maupun 2000, 
Indonesia menduduki urutan keempat setelah Republik Rakyat Cina, India dan 

Amerika Serikat. Negara berikutnya setelah Indonesia adalah Brazil, Pakistan, 
Rusia,  Bangladesh,  Jepang  dan  Nigeria.  Pada  periode  1961-1980,  Indonesia 

menduduki posisi kelima, karena Rusia yang semula adalah negara besar Uni 
Soviet  menduduki  peringkat  ketiga  penduduk  dengan  kuantitas  terbesar, 
namun akhirnya terpecah menjadi negara-negara kecil yang berdiri sendiri dan 

mengakibatkan penduduk Rusia pada tahun 2000 mengalami penurunan. Brazil 
yang pada tahun 1990 menduduki urutan keenam berubah menjadi urutan kelima 

pada tahun 2000, demikian juga Pakistan naik satu peringkat pada tahun 2000, 
sedangkan Nigeria tetap pada urutan kesepuluh. 

Peningkatan jumlah penduduk tersebut tentu merupakan permasalahan bagi 

lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk selalu diikuti dengan peningkatan 

kebutuhan sumberdaya alam, lahan, dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut harus 

disediakan oleh alam. Pada hal daya dukung lingkungan memiliki keterbatasan. 
Jika kebutuhan telah melebihi daya dukung, maka permasalahan lingkungan 

akan terjadi. 
 
 

Laju Pertumbuhan Penduduk 

Rata-rata  laju  pertumbuhan  penduduk  Indonesia  per  tahun  selama  periode 

1990-2000 adalah sebesar 1,49 persen per tahun. Angka ini jauh lebih rendah bila 

dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk dekade sebelumnya, 
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1980-1990  yang  mencapai  1,97  persen  per  tahun.  Faktor  yang  berpengaruh 

dalam  penurunan  laju  pertumbuhan  penduduk  selama  periode  1990-2000 

adalah menurunnya tingkat kelahiran dan juga tingkat kematian. Sedangkan 

faktor perpindahan boleh dianggap tidak berpengaruh terhadap perkembangan 

penduduk Indonesia secara keseluruhan karena orang yang keluar dan masuk 

Indonesia jumlahnya kecil dan berimbang. 

Pertumbuhan  penduduk  propinsi-propinsi  di  Pulau  Jawa  sangat  bervariasi. 

Selama kurun waktu 1990-2000 laju pertumbuhan per tahun penduduk DKI 
Jakarta hanya 0,17 persen. Laju pertumbuhan penduduk pada propinsi-propinsi 
lain di Jawa seperti Jawa Tengah, DI Yogyakarta serta Jawa Timur angkanya sudah 

dibawah 1 persen. Namun demikian Yogyakarta mengalami sedikit kenaikan 

dibanding periode 1980-1990, dari 0,57 persen per tahun menjadi 0,72 persen per 

tahun. Rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk tersebut bukan semata-mata 

karena telah tercapainya tingkat kelahiran yang rendah, tetapi dimungkinkan 

juga karena adanya peningkatan migrasi keluar propinsi tersebut. 

Secara  umum,  laju  pertumbuhan  penduduk  di  setiap  propinsi  mengalami 

penurunan. Ada 3 propinsi yaitu Riau, D.I. Yogyakarta dan Sulawesi Selatan yang 

mengalami peningkatan laju pertumbuhan penduduk dari periode 1980-1990 

ke 1990-2000. Pada periode 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk di propinsi 
Riau, D.I Yogyakarta dan Sulawesi Selatan masing-masing tercatat 4,22 persen 

0,57 persen dan 1,42 persen per tahun, lalu meningkat menjadi masing-masing 

sebesar 4,35 persen, 0,72 persen dan 1,49 persen per tahun. Propinsi Banten 

merupakan propinsi di Jawa dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi 
sebesar 3,21 persen. 
 
 

Penyebaran Penduduk 

 

Sama  halnya  dengan  tahun  1990,  pada  tahun  2000  penyebaran  penduduk 

Indonesia  yang  tidak  merata  masih  merupakan  ciri  yang  paling  menonjol. 
Sebagian besar yaitu sekitar 59 persen penduduk Indonesia berada di pulau 

Jawa. Pada tahun 1990, persentase penduduk yang tinggal di pulau Jawa lebih 

tinggi mencapai 60 persen. Sebaliknya, Kepulauan Maluku dan Papua serta 

Pulau Kalimantan yang luasnya masing-masing hampir empat kali dan lima kali 
luas Pulau Jawa hanya dihuni oleh masing-masing sekitar 2 persen dan 5 persen 

dari total penduduk Indonesia. 

Dengan  gambaran  penyebaran  di  atas,  maka  bisa  dibayangkan  padatnya 

penduduk di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa sekitar 951 orang 

per kilometer persegi, dimana kepadatan penduduk tertinggi masih ditemui 
di Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jawa Timur adalah propinsi dengan 

kepadatan  penduduk  terendah  diantara  propinsi-propinsi  di  Pulau  Jawa. 
Sementara, kepadatan penduduk di Pulau Kalimantan dan Kepulauan Maluku 

dan Papua masing-masing hanya sebesar 20 dan 9 orang per kilometer persegi. 

Kepadatan penduduk yang tidak merata dimana Pulau Jawa merupakan pulau 

yang terpadat. Kepadatan pulau itu telah mencapai 951 jiwa per km2. Kepadatan 

penduduk yang demikian padat di pulau jawa menyebabkan kebutuhan lahan 
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di pulau meningkat dengan cepat. Kebutuhan lahan untuk perumahan terus 

mengalami  peningkatan.  Demikian  juga  kebutuhan  lahan  untuk  industri, 
perdagangan, dan kebutuhan lahan non pertanian lainnya. Kecenderungan itu 

dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem di pulau tersebut. 
Misalnya gangguan pada pertanian dapat menimbulkan terjadinya peledakkan 

populasi hama tertentu. 
 
 

Rasio Jenis Kelamin 

 

Dari total penduduk sebanyak 206 264 595 orang, sebanyak 103 417 180 orang 

laki-laki, sedangkan selebihnya yaitu 102 847 415 orang perempuan. Rasio jenis 

kelamin atau sex rasio penduduk Indonesia adalah sebesar 100,6, yang berarti 
proporsi penduduk laki-laki lebih banyak dari proporsi penduduk perempuan. Bila 

dilihat pola sex rasio dari tahun 1971 ke tahun 1990, memang sex rasio bergerak 

mendekati 100, bahkan di tahun 2000 sudah di atas 100. Sex rasio sebagian besar 

propinsi sudah di atas 100, seperti: Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Jambi, 
Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, 
Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan 

Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 
Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua. 

Ada tiga propinsi yaitu Bali, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara yang 

mengalami perubahan pola rasio jenis kelamin bila dibandingkan dengan tahun 

1990. Pada tahun 1990, rasio jenis kelamin propinsi Bali tercatat sebesar 99,5, 
sedangkan pada tahun 2000 mencapai 101,0. Rasio jenis kelamin di propinsi 
Kalimantan Selatan pada tahun 1990 adalah 99,6, naik menjadi 100,5 di tahun 

2000, serta rasio jenis kelamin propinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 1990 

adalah sebesar 99,7 dan pada tahun 2000 menjadi 100,7. 
 
 

b) Masalah Penduduk secara Mikro 

Secara mikro masalah penduduk, khususnya di Indonesia adalah mengenai 

dinamika  kependudukan  atau  perubahan  penduduk  yang  dipengaruhi  oleh 

adanya   jumlah   kelahiran   (natalitas),   kematian   (mortalitas)   dan   migrasi 
(perpindahan). 

Jumlah  kelahiran  dan  kematian  sangat  menentukan  dalam  pertumbuhan 

penduduk Indonesia, oleh karena itu kita perlu mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kelahiran, kematian dan migrasi. 

Faktor yang menunjang dan menghambat kelahiran (natalitas) di Indonesia 

adalah sebagai berikut: 

Penunjang Kelahiran (Pro Natalitas) antara lain : 

   Kawin usia muda 

   Pandangan “banyak anak banyak rezeki” 
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   Anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah 

   Anak merupakan penentu status sosial 

   Anak merupakan penerus keturunan terutama anak laki-laki. 
 
 

Penghambat Kelahiran (Anti Natalitas) antara lain : 

   Pelaksanan Program Keluarga Berencana (KB) 

   Penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan 

   Semakin banyak wanita karir. 
 
 
 

Faktor yang menunjang dan menghambat kematian (mortalitas) di Indonesia, 

adalah sebagai berikut : 
 

a)   Penunjang Kematian (Pro Mortalitas) antara lain : 

   Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan 

   Fasilitas kesehatan yang belum memadai 

   Keadaan gizi penduduk yang rendah 

   Terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir 

   Peparangan, wabah penyakit, pembunuhan 
 

b)  Penghambat Kematian (Anti Mortalitas) antara lain : 

   Meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan 

   Fasilitas kesehatan yang memadai 

   Meningkatnya keadaan gizi penduduk 

   Memperbanyak tenaga medis seperti dokter, dan bidan 

   Kemajuan di bidang kedokteran 

 
 

Migrasi nasional /internal terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut: 

a)   Urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap. 

Terjadinya urbanisasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai 
berikut : 

   Ingin mencari pekerjaan, karena di kota lebih banyak lapangan kerja 

dan upahnya tinggi 
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   Ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 

   Ingin mencari pengalaman di kota 

   Ingin lebih banyak mendapatkan hiburan dan sebagainya 

b)   Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduk 

ke pulau yang jarang penduduknya di dalam wilayah republik Indonesia. 
Transmigrasi pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1905 oleh 

pemerintah Belanda yang dikenal dengan nama kolonisasi. Berdasarkan 

pelaksanaannya, transmigrasi di Indonesia dapat dibedakan atas : 

   Transmigrasi Umum, yaitu transmigrasi yang dilaksanakan dan dibiayai 

oleh pemerintah 

   Transmigrasi Khusus, yaitu transmigrasi yang dilaksanakan degan tujuan 

tertentu, seperti penduduk yang terkena bencana alam dan daerah yang 

terkena pembangunan proyek 

   Transmigrasi Spontan (swakarsa), yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh 

seseorang atas kemauan dan biaya sendiri 

   Transmigrasi Lokal, yaitu transmigrasi dari suatu daerah ke daerah yang 

lain dalam propinsi atau pulau yang sama. 

   Ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan 

menetap. Ruralisasi merupakan kebalikan dari urbanisasi. 
 
 

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi secara umum, 

sebagai berikut : 

   Faktor ekonomi, yaitu ingin mencari kehidupan yang lebih baik di tempat 

yang baru. 

   Faktor  keselamatan,  yaitu  ingin  menyelamatkan  diri  dari  bencana  alam 

seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir, gunung meletus dan bencana 

alam lainnya. 

   Faktor  keamanan,  yaitu  migrasi  yang  terjadi  akibat  adanya  gangguan 

keamanan seperti peperangan, dan konflik antar kelompok. 

   Faktor politik, yaitu migrasi yang terjadi oleh adanya perbedaan politik di 

antara warga masyarakat seperti RRC dan Uni Soviet (Rusia) yang berfaham 

komunis. 

   Faktor agama, yaitu migrasi yang terjadi karena perbedaan agama, misalnya 

terjadi antara Pakistan dan India setelah memperoleh kemerdekaan dari 
Inggris. 

   Faktor  kepentingan  pembangunan,  yaitu  migrasi  yang  terjadi  karena 

daerahnya terkena proyek pembangunan seperti pembangunan bendungan 

untuk irigasi dan PLTA. 
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   Faktor pendidikan, yaitu migrasi yang terjadi karena ingin melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
 
 

Kemudian dampak positif transmigrasi, dan dampak negatif transmigrasi, antara 

sebagai berikut : 
 

a)   Dampak positif Transmigrasi 

   Dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama transmigran. 

   Dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan 

transmigrasi. 

   Dapat mengurangi 

penduduknya. 

pengangguran    bagi    daerah    yang    padat 

   Dapat meningkatkan produksi pertanian seperti perluasan perkebunan 

kelapa sawit, karet, coklat dan lain-lain. 

   Dapat mempercepat pemerataan persebaran penduduk. 
 

b)  Dampak Negatif Transmigrasi 

   Adanya kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dengan para 

transmigran 

   Terbengkalainya   tanah   pertanian   di   daerah   trasmigrasi   karena 

transmigran tidak betah dan kembali ke daerah asalnya 
 
 

Dampak positif urbanisasi dan dampak negatif terjadinya urbanisasi terutama di 

kota-kota besar, sebagai berikut : 

a)   Dampak Negatif Urbanisasi 

   Dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kota 

   Mengurangi jumlah pengangguran di desa 

   Meningkatkan taraf hidup penduduk desa 

   Kesempatan membuka usaha-usaha baru di kota semakin luas 

   Perekonomian di kota semakin berkembang. 

b)   Dampak negatif urbanisasi 

   Berkurangnya tenaga terampil dan terdidik di desa 

   Produktivitas pertanian di desa menurun 

   Meningkatnya tindak kriminalitas di kota 
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   Meningkatnya pengangguran di kota 

   Timbulnya pemukiman kumuh akibat sulitnya mencari perumahan 

   Lalu lintas di kota sangat padat, sehingga sering menimbulkan kemacetan 

lalu lintas. 
 
 

Beberapa usaha pemerintah untuk menanggulangi permasalahan migrasi, 

adalah sebagai berikut : 

   Persebaran pembangunan industri sampai ke daerah-daerah. 

   Peningkatan  pendapatan  masyarakat  desa  melalui  intensifikasi  dan 

Koperasi Unit Desa Pembangunan fasilitas yang lebih lengkap seperti 
pendidikan dan kesehatanPembangunan jaringan jalan sampai ke desa- 
desa sehingga hubungan antara desa dan kota menjadi lancar. 

   Meningkatkan  penyuluhan  program  Keluarga  Berencana  untuk  me- 

ngendalikan pertumbuhan penduduk di pedesaan. 
 
 

b) Upaya Penanggulangan 

 

Menyadari sifat tepadu dan saling terkait yang melekat pada bumi, tempat tinggal kita 

ini, maka pertemuan bangsa-bangsa di KTT Bumi Rion Janeiro menetapkan asas sebagai 
pedomanpembangunandimasamendatang.DeklarasiRiomenyatakanbahwasatu-satunya 

cara untuk mencapai kemajuan ekonomi jangka panjang ialah dengan mengkaitkan-nya 

dengan perlindungan lingkungan. Hal ini hanya dapat terjadi bila bangsa-bangsa menjalin 

kemitraan global yang baru dan adil yang melibatkan semua unsur. 
 
 

Melindungi Atmosfer 

 

Atmosfer kita mengalami tekanan semakin besar dari gas-gas rumah kaca yang akan 

mengubah iklim dan dari bahan-bahan kimia yang menipiskan lapisan ozon. Bahan-bahan 

pencemar lain yang termasuk menimbulkan hujan asam, seringkali menempuh jarak jauh 

melalui atmosfer dan mengakibatkan kerusakan di daratan serta perairan. Diberbagai 
bagian dunia, seringkali zat-zat berbahaya ini melintasi perbatasan negara sebelum jatuh 

kedarat. 

Pemakaian energi adalah sumber utama emisi. Pemakaian energi penting sekali bagi 

pembangunan ekonomi dan sosial serta perbaikan mutu kehidupan. Namun sebagian 

besar energi dunia dihasilkan dan dikomsumsi dengan cara-cara yang tidak berkelanjutan 

bila julah keseluruhannya terus meningkat pengendalian emisi akan tergantung pada 

peningkatan efesiensi dalam produksi, transmisi, distribusi, dan komsumsi energi, dan 

pada penciptaan sistem energi yang tepat lingkungan. 

Dalam pada itu, ada kebutuhan akan distribusi energi yang merata dan dalam jumlah cukup 

untuk memenuhi konsumsi yang semakin besar di negara-negara berkembang. Negara- 
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negara yang sangat tergantung pada ekspor atau konsumsi bahan bakar fosil, atau yang 

banyak menggunakan energi dalam perindustriannya juga perlu dipertimbangkan. Ada 

negara-negara yang tidak punya alternatif yang mudah untuk mengganti bahan bakar 

fosil. 

Transportasi mutlak perlu bagi pembangunan ekonomi dan sosial, dan kebutuhan untuk 

transportasi pasti akan meningkat; namun kegiatan ini juga merupakan sumber emisi 
atmosferik. 

Industri menghasilkan barang, jasa dan lapangan kerja. Namun, penggunaaan sumber 

daya  dan  bahan-bahan  untuk  industri  menimbulkan  emisi  atmosfer.  Industri  perlu 

menggunakan  bahan-bahan  dn  sumber  daya  dengan  lebih  efesien,  memasang  alat 

pengendali pencemaran, mencari penganti krorofluorokarbon (CFC) dan bahan-bahan 

perusak ozon lainnya, yang lebih aman dan mengurangi limbah. Ada manfaat eknomis dan 

manfaat lingkungan dari peningkatan efesiensi dan pengurangan limbah. 

Penggunaan lahan dan lautan dengan cara tertentu dapat mengurangi bahan tanaman 

yang ada. Padahal tanaman dapat menyerap karbon dioksida, yang merupakan gas rumah 

kaca, dari udara.Untuk itu perlu meningktakan pengelolaan berkelanjutan dan pelestarian 

penyerap dan penampung gas rumah kaca, termasuk hutan dan ekosistem air payau. 

Lapisan   ozon   stratosfer   planet   ini   terus-menerus   menyusust   karena   pelepasan 

krorofluorokarbon (CFC), halon dan zat-zat yang mengandung klor dan brom reaktif. 
Kesepakan internasional menghendaki agar pemakaian zat-zat penguras ozon dikurangi. 
Perlu dikembangkan zat pengganti yang lebih aman, dan perlu diupayakan agar zat-zat itu 

tersedia bagi negara-negara berkembang maupun negara maju. 
 
 

Mengolah Lahan secara Berkelanjutan 

 

Bertambahnya kebutuhan manusia akan lahan dan sumber daya alamnya menimbulkan 

persaingan dan konflik. Bila kita ingin memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan, 
kita harus menyelesaikan konfliks tersebut, dan mencari jalan yang ebih efektif serta 

efesien untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya alamnnya. 

Tujuannya ialah menjaga agar lahan digunakan dengan cara yang membawa sebesar- 

besarnya manfaat yang berkelanjutan. Cara memperkecil konflik dan membuat pilihan 

yang paling tepat ialah dengan mengkaitkan pembangunan sosial dan ekonomi dengan 

perlindungan serta peningkatan lingkungan. Kita juga perlu memperhitungkan daerah- 
daerah yang dilindungi, hak kepemilikan pribadi, dan hak penduduk asli serta masyarakat 

setempat lainnya. 

Dengan adanya pilihan-pilihan tata guna lahan, muncul peluang untuk mendukung pola 

pengelolaan  lahan  tradisional  yang  berkelanjutan,  dan  untuk  melindungi  lahan  guna 

melestraikan keragaman hayati serta manfaat-manfaat ekologis lainnya. 
 
 

Menanggulangi Penggundulan Hutan 

 

Hutan adalah sumber kayu, kayu bakar dan bahan-bahan lain. Hutan juga memainkan 
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peran penting dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfer yang sehat dan 

memelihara keragaman hayati tumbuhan-tumbuhan dan hewan. Hutan bersifat dapat 

diperbaharui dan, bila dikelola dengan cara yang sesuai dengan pelestarian lingkungan, 
dapatmenghasilkan barang dan jasa guna membantu pembangunan. 

Kini hutan-hutan diseluruh dunia terancam oleh degradasi yang tak terkendali dan konversi 

ke tata guna lahan lain karena meningkatnya tekanan manusia. Ada masalah perluasan 

pertanian, pengembangan yang berlebihan, penebangan kayu yang tidak berkelanjutan, 
pengendalian api yang tidak memadai dan kerusakan karena pencemaran udara. Kerusakan 

dan hilangnya hutan mengakibatkan erosi tanah, mengurangi keragaman hayati dan habitat 

satwa liar, merusak daerah aliran sungai dan menurunkan jumlah kayu bakar, kayu srta 

produk-produk lain yang tersedia bagi pengembangan manusia. Hal itu juga mengurangi 
jumlah pohon-pohon yang dapat menyerap karbon dioksida, yang merupakan sebuah gas 

rumah kaca. 

Kelangsungan  keberadaan  hutan  tergantung  pada  sejauh  mana  kita  mengakui  dan 

melindungi nilai-nilai ekologi, kendali iklim dan nilai sosial serta ekonominya. Manfaat- 
manfaat ini perlu dimasukan dalam sistem neraca ekonomi nasional yang dipakai untuk 

menimbang pilihan-pilihan pembangunan. 

Ada kebutuhan mendesak untuk melestarikan dan menanam huta di negara-negara maju 

dan berkembang guna memelihara atau memulihkan keseimbangan ekologis, dan guna 

memenuhi kebutuhan manusia. Para pemerintahan perlu menjalin kerjasama dengan 

dunia usaha. LSM, ilmuwan, ahli teknologi, kelompok-kelompok masyarakat setempat, 
penduduk  asli,  pemerintah  setempat  dan  publik  guna  menciptakan  kebijakan  jangka 

panjang bagi pengelola dan pelestarian hutan untuk setiap kawasan hutan dan daerah 

aliran sungai. 

Guna mendapatkan nilai lebih dari hutannya, beberapa negara membutuhkan kerjasama 

internasional dalam bentuk pentunjuk tentang teknologi canggih, dan penerapan syarat- 
syarat perdagangan yang adil, tanpa hambatan dan larangan sepihak terhadap hasil-hasil 
hutan. Disamping mendorong pemanfaatan hutan secara berkelanjutan, negara-negara 

perlu menciptakan atau memperluas sistem kawasan lindung guna melestarikan sagian 

hutannya.  Hutan  tersebut  dibutuhkan  untuk  melestarikan  sistem  ekologi  keragaman 

hayati, lanskap dan habitat satwa liar. Hutan juga perlu dilestarikan demi niali sosial dan 

spiritualnya, termasuk habitat tradisional penduduk asli, masyaraat penghuni hutan dan 

masyarakat setempat. 
 
 

Pertanian Berkelanjutan dan Pertanian Desa 

 

Kelaparan sudah merupakan ancaman tetap bagi banyak orang, sementara tidak ada 

kepastian tentang kemampuan jangka panjang dunia akan pangan dan produk-produk 

pertanian lain untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Populasi 
global pada tahun 1993 adalah 5,5 milyar dan diperkirakan akan mencapai 8,5 milnyar 

pada  tahun  2025,  ketika  83%  penduduk  dunia  tinggal  di  negara-negara  berkembang. 
Salah satu tantangan besar dunia ialah meningkatnya produksi pangan dengan cara yang 

berkelanjutan sehingga dapat memberi makanan penduduk dunia yang bertambah dengan 

pesat. 
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Produktivitas  daerah-daearah  lumbung  pangan  besar  makin  menurun,  sementara 

permintaan akan pangan, serat dan bahan bakar meningkat terus-menerus. Erosi tanah, 
salinisasi, genangan air, dan hilangnya kesuburan tanah semakin meningkat disemua 

negara. Meningkatnya radiasi ultraviolet akibat menipisnya lapisan ozon stratosfer juga 

dapat menurunkan produksi pangan. 

Pertanian harus memenuhi kebutuhan yang meningkat itu terutama dengan meningkatkan 

produktivitas, karena kebanyakan lahan pangan dunia yang terbaik sudah terpakai. Dalam 

pada itu perambahan lebih lanjut atas lahan yang tidak terlalu sesuai untuk diolah harus 

dicegah. Pertanian berkelanjutan dan pembangunan desa memerlukan penyesuaian besar 

dalam kebijakan yang menyangkut pertanian, lingkungan dan ekonomi disemua negara, 
dan pada tingkat internasional. Hal ini memerlukan kerjasam yang melibatkan penduduk 

desa, pemerintah nasional, sektor swasta, dan masyarakat internasional. 
 
 

Melindungi dan Mengelola Lautan 

 

Samudra termasuk laut-laut yang tertutup dan setengah tertutup, merupakan bagian 

penting dari sistem penopangan hidup global. Lautan menutup sebagian besar permukaan 

bmi, mempengaruhi iklim, cuaca dan keadaan atmosfer serta memberikan pangan dan 

sumber daya lain kepada populasi dunia yang semakin bertambah ini. 

Hukum maritim merupakan basis internasional bagi perlindungan dan pemanfaatan lautan 

secara berkelanjutan. Namun lautan kini mengalami semakin banyak tekankan lingkungan 

karena  pencemaran,  penengkapan  ikan  yang  berlebihan  dan  degradasi  garis  pantai 
serta terumbu karang. Sekitar 70% pencemran laut berasal dari sumber-sumber di darat, 
termasuk kota-kota besar, industri, konstruksi, pertanian, kehutanan dan pariwisata. 

Zat-zat pencemar yang merupakan ancaman terbesar bagi lingkungan laut ialah limbah 

selokan, bahan kimia, sedimen, sampah padat dan plastik, logam, limbah radioaktif dan 

minyak. Beberapa diantara bahan tersebut mengandung racun, lambat terurai dalam 

lingkungan dan berakumulasi dalam makluk hidup. Saat ini tidak ada rencana global untuk 

menanggulangi pencemaran laut yang bersumbr dari darat. 

Pencemaran  juga  berasal  dari  lalu  lintas  kapal  dan  pembuangan  di  laut.  Tiap  taun 

sekitar 600.000 ton minyak masuk kedalam lautan akibat operasi lalu lintas kapal yang 

normal, akibat kecelakaan dan pembuangan liar. Bangsa-bangsa menyanggupikan diri 
untuk mengendalikan dan mengurangi degradasi lingkungan laut guna memelihara dan 

meningkatkan kapasitas produktifnya dan kapasitasnya sebagai penopang kehidupan. 

Bagian-bagian dari lingkungan laut, mislanya terumbu karang, pohon bakau dan muara, 

adalah sebagian dari ekosistem bumi yang sangat beranekaragam dan produktif. Ekosistem 

tersebut melindungi garis pantai dan memberikan sumbangan bagi pangadaan pangan, 
energi, pariwisata dan pembangunan ekonomi. Diberbagai pelososk dunia ekosistem ini 
berada dalam keadaan tertekan dan terancam. Bangsa-bangsa perlu mendungi ekosistem- 
ekosistem  ini, misalnya dengan cara  mencegah dan  mengendalikan erosi  pantai dan 

pengendapan lumpur akibat penggunaan lahan seperti konstrusi. 

Perikanan laut menghasilkan 80-90 juta ton ikan dan kerang-kerangan setiap tahun, 95% 

diantaranya  diambil  dari  perairan  dalam  wilayah  kekuasaan  nasional.  Tempat-tempat 

pendaratanikantelahbertambahhampirlimakalilipatdalam40tahunterakhir.Pengambilan 
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ikan secara berlebihan, pelanggaran batas perairan oleh armada-armada asing, degradasi 

ekosistem dan penggunaan perlengkapan yang tidak tepat sehingga dapat menangkap 

terlalu banyak ikan semakin banyak terjadi. Pengetahuan tentang pasok ikan dalam laut 

tidak memadai, dan terlalu sedikit kerjasama antar bangsa untk mencegahpenga,mbilan 

ikan terlalu banyak di lautan lepas. Negara-negara perlu menangani masalah pasok ikan 

yang bersifat migran dan ikan yang berenang melintas perbatasan zone ekonomi nasional, 
terutama menuju laut dalam. 

Pemanasan global sebagai akibat perubahan iklim mungkin sekali menyebabkan naiknya 

permukaan laut. Kenaikan yang kecilpun dapat mengakibatkan kerusakan besar pada 

pulau-pulau kecil dan pantai-pantai yang rendah letaknya. Tindakan pencegahan harus 

diupayakan untuk memperkecil resiko dan akibat, terutama pada pulau-pulau kecil dan 

daerah pantai yang rendah. Kini lebih dari setengah penduduk dunia sudah tinggal dalam 

jarak 60 km, dari pantai, dan ini dapat meningkat sampai tiga perempat pada tahun 2000. 

Negara-negara kepualuan kecil yang sedang berkembang terutama merupakan negara- 

negara yang rawan, dan beberapa diantaranya dapat hanyut akibat naikknya permukaan 

laut.  Kebanyak  pulau-pulau  tropik  kini  mengalami  dampak  yang  lebih  langsung  dari 
peningkatan frekwensi siklon, badai dan taufan yang berkaitan dengan perubahan iklim. 
Pulau-pulau tropik merupakan tempat tinggal berbagai spesies tanaman dan hewan yang 

unik, serta kaya akan kebudayaan asli yang beraneka ragam dengan pengetahuan tentang 

cara tepat untuk mengelola sumber daya kepulauan. 
 
 

Partisipasi Masyarakat sebagai Solusi Dasar 

Dalam  konteks  strategi  pembangunan, pendekatan  partisipatif  muncul  dengan  keras 

sebagai  akibat  dari  kegagalan  pendekatan  elitis  dalam  pembangunan  negara-negara 

berkembang. Pendekatan elitis itu tercermin pada penggunaan strategi pertumbuhan, 
yaitu pendapatan nasional diperbesar dengan cara menaikan investasi modal asing disuatu 

negara dengan pola produksi berbasis teknologi tinggi. 

Perencanaan pembangunan yang menggunkan terdiri atas para pakar ekonomi dibawah 

dukungan penuh elit politik. Mereka merancang pembanguna secara terpusat dengan 

pengemdalian yang disiplin dalam pelaksanaannya. Rakyat dimobilisasi untuk mendukung 

setiap  program  pembangunan.  Birokrasi  pemerintah  sering  digunakan  alat  untuk 

mengendalikan  implementasi  program  pembangunan  agar  tak  melenceng  dari  garis 

kebijakan nasional. Dalam pembangunan ekonomi pendekatan elitis ini lebih berpihak 

pada pemodal kuat, karena para pemodal itu dianggap mampu mengakumulasi kapital 
dan dengan investasi yang dilakukannya dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan 

ekspor, memperbesar pajak dan meningkatkan devisa negara. 
 
 

Partisipasi Masyarakat Setempat sebagai Inti Pemberdayaan 

Beberapa metode dan pendekatan telah dikembangkan untuk memahami dan merumuskan 

kebijakan guna memecahkan masalah pembangunan. Fernandes dan Tom (1993) dalam 

Cambers  (1996)  mengemukakan,  bahwa  sejak  perode  1970-an  metode,  pendekatan, 
dan logika berfikir survey verifikatif dalam meneliti masalah sosial masyarakat pedesaan 

dipandang kurang dapat dipakai lagi dalam merumuskan masalah pembangunan pedesaan. 
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Hal itu terjadi kerena: (1) metode, pendekatan, dan logika berfikirnya memposisi-kan 

masyarakat sebagai obyek saja dan kurang terlibat dalam merumuskan masalah dan 

penyususnan kebijakan. (2) dalam penerapan kebijakan, masyarakat hanya sebagai orang 

yang menerima, bukan sebagai pelaku dan pelaksana sehingga acapkali kebijakan kurang 

dipahami dan diterima masyarakat. 

Masyarakat pedesaan pada umumnya tidak mengetahui apa tujuan dan apa yang ingin 

dicapai dari program yang dilaksaakan. Masyarakat seringkali kurang respon, masa bodoh 

ataumenolaksecaratidaklangsungkebijakanitu.Masyarakatpedesaantidakberubahsecara 

berarti setelah ada penerapan kebijakan. Oleh karena itu, perlu perubahan pendekatan 

dalam  pelibatan  masyarakat  pedesaan.  Salah  satu  pendekatan  yang  mengemuka 

belakangan adalah pendekatan partisipatif. Dalam pendekatan itu, masyarakat secara 

bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan 

dan kebijakan secara nyata. Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan dan metode 

untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan oleh, dengan, dan dari masyarat desa 

itu sendiri. 

Ada sejumlah prinsip dalam pendekatan patisipatif antara lain: (1) dilakukan pembalikan 

pemahaman, yaitu belajar secara langsung dari masyarakat setempat untuk mendapatkan 

pengetahuan fisik, teknis, dan sosial secara lokal, (2) belajar secara cepat dan progresif 

melalui  eksplorasi  yang  terencana,  pemakaian  metode  yang  flesibel,  improvisasi, 
pengulangan serta cek silang dan menyesuaikan dengan proses pemahaman (non bloe 

print),  (3) menyeimbangkan bias dengan cara mendengarkan dan tidak mengguruhi, 
penggalian topik, tidak memaksakan, dan mencari masyarakat yang lebih miskin, serta 

memahami prioritas dan pokok perhatian mereka, (4) optimalisasi pertukaran denan 

mengkaitkan biaya pemahaman dengan informasi yang benar-benar bermanfaat, dengan 

petukaran antar kuantitas, kegayutan, keakuratan serta ketepatan waktu, (5) maembuat 

jaringan titik-titik pengukuran dengan cara pengecekan silang secara disiplin, dan (6) 

mencari keanekaragaman dalam arti mengutamakan hal-hal yang berbeda dari pada rata- 
rata. 

Selain itu dalam pendekatan partisipatori juga perlu prinsip tambahan seperti (1) pemberian 

fasilitas penyelidikan, analisis, penyajian dan pemahaman oleh masyarakat desa itu sendiri 
sehingga mereka dapat menyajikan dan memiliki hasilnya dan juga mempelajarinya, (2) 

kesadaran dan tanggung jwab yang kritis dengan cara menguji tingkah laku dan mencoba 

melakukannya secara lebih baik: merangkul kesalahan dan menerima kesalahan sebagai 
suatu kesempatan untuk belajar melakukan yang lebih baik dan menerima tanggung 

jawab diri, (3) saling berbagi informasi dan gagasan antar masyarakat desa dan fasilitator 

dan antara fasilitator yang berbeda, serta saling berbagi wilayah kegiatan, pelatihan dan 

pelatihan antar organisasi. 
 
 

3) Permasalahan Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya dalam Pembangunan 

Berkelanjutan 

Pembangunan yang sedang dilakukan merupakan pembangunan yang berkelanjutan atau 

berkesinambungan. Artinya pembangunan yang menuntut dan menciptakan lingkungan 

hidup yang lestari dan serasi. Lingkungan hidup menurut Undang-Undang No 23 tahun 

1997   adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup 

termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 
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kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lainnya. 

Ekosistem terdiri dari dua unsur yaitu abiotik (segala benda mati/tak hidup seperti batuan, 

tanah air, sinar matahari dan lain-lain) dan biotik (segala mahluk hidup termasuk tumbuhan, 
hewan dan manusia). 

Semakin  besar  jumlah  penduduk  dapat  mengakibatkan  terjadinya  tekanan  terhadap 

penggunaan lahan yang bermuara pada munculnya degradasi lingkungan. Keanekaragaman 

yang  terjadi  dilingkungan  mutlak  perlu  demi  terciptanya  suatu  keseimbangan  dalam 

ekosistem. Sebab, persoalan lingkungan mencangkup energi , materi, ruang dan waktu. 
Oleh karena itu, kelestarian dan keserasian perlu dipelihara secara berkelanjutan 

Bangsa Indonesia menerapkan pembangunan yang berazaskan wawasan lingkungan hidup. 

Terlebih lagi, pemerintah Indonesia telah menandatangani hasil KTT Bumi 1992 di Rio De 

Janeiro yang dalam bab 17 dari agenda 21 disepakati dilakukan suatu model pembangunan 

yang  berkelanjutan.  Secara  garis  besar  konsep  pembangunan  berkelanjutan  memiliki 
4 dimensi  yaitu dimensi ekologi; sosial, ekonomi dan budaya; sosial politik; hukum dan 

kelembagaan. 
 
 

4) Permasalahan Kependudukan dan Dampaknya Terhadap Pembangunan. 

Upaya mengetahui jumlah penduduk dapat dilakukan dengan cara melakukan sensus 

penduduk, survey dan registrasi penduduk. Sensus penduduk dilakukan 10 tahun sekali 
oleh Badan Pusat Statistik. Ada tiga macam jenis perkiran penduduk yaitu antar sensus, 
sesudah sensus dan proyeksi. Pada dasarnya permasalahan penduduk Indonesia adalah : 

   Pertumbuhan penduduk yang tinggi 

   Persebaran penduduk yang tidak merata. 

   Komposisi penduduk berdasarkan usia golongan termuda 

   Mutu penduduk yang rendah 

 
 

Berbagai kebijakan yang dilakukan dalam mengatasi masalah kependudukan 

   Bidang-bidang pengendalian kelahiran dengan Keluarga Berencana 

   Penurunan tingkat kematian terutama kematian anak-anak 

   Berbagai upaya untuk memperpanjang harapan hidup penduduk 

   Persebaran penduduk yang serasi dan se-imbang (transmigrasi) 

   Penekanan angka urbanisasi dengan pembangunan pada daerah-daerah 

   Perkembangann dan penyebaran angkatan kerja. 
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b. Proses Kebangkitan Nasional 

1)   Perkembangan   Kolonialisme   dan   Imperialisme   Barat,   serta   Pengaruh   yang 

Ditimbulkannya di Berbagai Daerah 

Kolonialisme dan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pemerintah kolonial terhadap 

suatu  wilayah  berpengaruh  dalam  kehidupan  masyarakat-nya  baik  dalam  bidang 

politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Secara umum, dalam bidang politik pengaruh 

kolonial  Belanda  terasa  makin  kuat  dalam  persoalan-persoalan  internal  kerajaan, 
seperti dalam pergantian raja, pengangkatan aparat birokrasi, maupun partisipasinya 

dalam menentukan kebijakan politik negara. Dengan cara demikian, para penguasa 

pribumi makin bergantung pada kekuasaan dan kekuatan asing yang menyebabkan 

hamper tidak ada lagi kebebasan dalam soal-soal kerajaan. Demikian pula penguasaan 

wilayah oleh Belanda yang berakibat berkurangnya penghasilan para penguasa pribumi 
tersebut. 

Selain itu, Belanda menggunakan kedudukan dan kekuasaan para penguasa tradisional 

alirntuta kolonial dalam melakukan eksploitasi ekonomi. Pengaruh kolonial juga terasa 

dalam bidang sosial-ekonomi. Sebagai contoh, di Jawa, baik tenaga kerja (petani) 

maupun tanah garapannya diatur menurut sistem kolonial. Para petani dibebani tugas 

mengolah sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman-tanaman ekspor yang laku di 
pasaran dunia serta diharuskan menyumbangkan tenaga kerjanya secara paksa pada 

penguasa kolonial. Di Maluku, di mana perdagangan laut menjadi sumber penghidupan 

pokok  masyarakat,  penguasaan  daerah  pantai  dan  monopoli  perdagangan  telah 

menghambat penghasilan masyarakat setempat. 

Dalam bidang budaya, terutama sejak abad ke-19, kehidupan Barat merasuki lingkungan 

kehidupan  tradisional.  Hal  ini  antara  lain  terlihat  dalam  tata  cara  bergaul,  gaya 

berpakaian, upacara pernikahan, dan lain sebagainya. 

Pengaruh kolonial dalam bidang kesenian tampak dari seni bangunan, seni sastra, 

seni rupa, seni tari, dan seni musik. Jenis musik yang diperkenalkan Portugis dan 

masih disukai saat ini adalah musik keroncong. Portugis juga memperkaya kosa kata 

bangsa Indonesia seperti kata pesta, sabun, sepatu, bendera, minggu, dan lain-lain. 
Seni bangun pengaruh kolonial tampak pada bangunan-bangunan yang bergaya Gotik 

dan Romawi. Bangunan jenis ini terutama terlihat dalam bentuk gereja-gereja maupun 

gedung-gedungpemerintahan kolonial. Misalnya, Gereja Katedral yang ada di Jakarta. 

Dalam bidang hukum dan pemerintahan terlihat dalam aturan pemerintahan dan tata 

hukum Indonesia yang berlaku hingga sekarang merupakan warisan masa kolonial. 
Sistem tata pemerintahan yang diwariskan pemerintah kolonial bersumber pada ajaran 

Trias Politika,  yang membagi kekuasaan Negara menjadi legislatif (pembuat undang- 
undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (pengawas pelaksanaan 

undang-undang). Sumber hukum Belanda yang masih ada misalnya Algemene Bepalingen  
van Wetgeving (Peraturan Umum Perundang-undangan), Staatblad van Nederland Indie  
(Lembaran Negara Hindia Belanda), dan Burgerlijk Wetbok (Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata). 
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2) Pengaruh Perkembangan Pendidikan Barat dan Pendidikan Islam Terhadap Munculnya 

Nasionalisme Indonesia 

Faktor Pendorong Munculnya Nasionalisme Indonesia 

Kebijakan Politik Etis memiliki peran penting dalam melahirkan nasionalisme Indonesia. 

Politik Etis adalah kebijakan balas budi terhadap rakyat Indonesia yang telah berjasa 

dalam membantu pemerintah Belanda.  Kebijakan itu dilakukan dalam tiga hal; irigasi, 
transmigrasi dan edukasi. Pencetus Politik Etis ialah Conrad Theodore van Deventer. Di 
antara ketiga kebijakan itu, pendidikan yang berhasil dilaksanakan meskipun terdapat 

perbedaan perlakuan untuk setiap golongan masyarakat. 

Pencetus Politik Etis ialah Conrad Theodore van Deventer. Pada bulan Agustus 1899, 

dia menulis sebuah artikel dalam majalah de Gids dengan judul "Een Eereschuld" atau 

"Hutang  Kehormatan".  Dalam  artikel  tersebut,  van!  Deventer  menuliskan  bahwa 

cucuran keringat dan air mata penderitaan rakyat Indonesia telah banyak berj asa 

dalam membantu pemerintah Keraj aan Belanda I memperbaiki kondisi keuangan 

negara. Oleh karena itu, sudah sepantasnyal apabila budi baik rakyat Indonesia tersebut 

dibayar kembali. MenurutnyaJ utang budi itu harus dibayar dengan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat melalui tiga program politik etis (politik balas budi), yaitu irigasi, 
transmigrasi, dan edukasi. 

Program Politik Etis itu sebenarnya baik. Hanya saja dalam penerapannya terjadi berbagai 

kendala. Dalam hal irigasi, program yang semula ditujukan untuk mengairi sawah-sawah 

penduduk agar hasil panen padi meningkat ternyata diselewengkan di lapangan. Para 

penanggungjawab  hanya  memberikan  aliran  air  ke  sawah-sawah  yang  pemiliknya 

berani membayar upeti tinggi kepada mereka, sementara yang tidak memberikan 

komisi kepada petugas tidak mendapatkan bagian air. Akibatnya, hasil panen padi 
tidak maksimal sehingga tidak terjadi peningkatan kesejahteraan hidup rakyat. Hal 
yang sama terjadi dalam program transmigrasi. Program yang semula  dimaksudkan 

untuk pemerataan jumlah penduduk dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi 
penduduk Pulau Jawa, tetapi ternyata penduduk Jawa yang ditransmigrasikan ke 

Sumatra hidupnya lebih menderita di tempat yang baru. 

Di antara ketiga program Politik Etis itu, hanya program pendidikan yang menunjukkan 

perkembangan yang positif bagi rakyat Indonesia meskipun ada perbedaan tujuan di 
kalangan orang Belanda. Van Deventer mencanangkan program ini untuk membuat 

rakyat Indonesia bebas dari buta huruf dan kebodohan, sehingga kelak mereka dapat 

memimpin sendiri bangsa dan negaranya. 

Pemerintah kolonial maupun kalangan swasta Belanda kemudian menyetujui program 

edukasi dengan maksud yang berbeda, yaitu untuk mendapatkan tenaga administrasi 
rendahan dan murah di instansi-instansi pemerintah kolonial maupun di perkebunan 

dan pabrik-pabrik milik Belanda. Namun dalam perkembangannya, program pendidikan 

itu  sendiri  kemudian  membantu  terbentuknya  elite  baru  Indonesia  berupa  kaum 

terpelajar. 
 

Adapun bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial terbagi ke dalam tiga 

kelompok, yaitu sebagai berikut : 
 

a)  Pendidikan Kolonial 
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Lembaga pendidikan ini secara langsung diatur dan dijalankan oleh Pemerintah 

Kolonial Belanda. Akan tetapi, dalam lembaga pendidikan kolonial ini terdapal 
praktek diskriminasi rasial dan kelas. Bagi anak-anak keturunan Eropa, mereka 

umumnya masuk sekolah ELS (Europesche  Lagere  School)  sedangkan anak-anak 

bumiputra  mengikuti  sekolah-sekolah  yang  terbagi  menurut  kelas-kelas  sosial. 
Adapun sekolah-sekolah untuk kaum bumi putra adalah sebagai berikut. 
 

b)  Bagi Anak Pribumi Golongan Bawah (petani, buruh, tukang) Didirikan sekolah rakyat 

(volkschool atau rajatschool) bagi anak pribumi. Sekolah setingkat SD ini ditempuh 

dalam waktu selama tiga tahun. Pada umumnya sekolah rakyat menggunakan 

bahasa  daerah  sebagai  pengantar  dalam  kegiatan  belajar  sehari-hari.  Lulusan 

sekolah ini dapat melanjutkan pendidikannya ke vervolgschool  (sekolah lanjutan) 

setingkat SMP sekarang. 
 

c)  Bagi  Anak  Pribumi  Kalangan  Menengah  (pedagang,  tuan  tanah,  pegawai 
kolonial) 
 

Pemerintah Belanda mendirikan sekolah dengan nama HIS (Hollands  Inlandsche  
School) setingkat SD sekarang. Waktu belajar sekolah ini adalah tujuh tahun dengan 

bahasa  Belanda  sebagai  bahasa  pengantarnya.  Lulusannya  dapat  melanjutkan 

pendidikan  ke  MULO  (Meer  UitgebreidLagere  Onderwijs).  Bagi  lulusan  sekolah 

setingkat SMP ini tersedia AMS (Algemeene  Middlebare  School)  setingkat SMA 

sekarang. 
 

Khusus bagi anak-anak bumiputera kalangan atas (bangsawan), setelah HIS mereka 

dapat  melanjutkan  pendidikannya  ke  HBS  (Hogere  Burger  school).  Sekolah  yang 

merupakan penggabungan tingkat SMP dan SMA ini menggunakan bahasa Belanda 

sebagai bahasa pengantarnya. Selain itu, pemerintah kolonial juga mendirikan sekolah- 
sekolah  tinggi,  seperti  Recht  Hooge  School  (sekolah  hukum),  STOVIA  (School  tot  
Opleiding Vanlndische Aartsen, atau sekolah kedokteran) dan Technische Hooge School 
(Sekolah Teknik). 
 

1) Perguruan Kebangsaan 
 

Program pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda merupakan 

suatu hal yang cukup menggembirakan bagi berbagai kalangan. Hanya sayang, tidak 

semua golongan masyarakat dapat menikmatinya. Kondisi seperti ini menyebabkan 

munculnya suatu kesimpulan bahwa hanya anak orang mampu saja yang dapat 

sekolah dan menjadi pintar. 
 

Dalam  suasana  tersebut,  sejumlah  pendidik  dari  kalangan  penduduk  Indonesia 

mengulurkan tangan untuk membagi pengetahuan kepada anak-anak dari kalangan 

tidak mampu ini. Mereka kemudian mendirikan sejumlah perguruan kebangsaan 

untuk membentuk kepribadian dan mental bangsa melalui semangat nasionalisme. 
Umumnya,  sekolah-sekolah  ini  tidak  mengenal  diskriminasi  dalam  hal  derajat, 
perekonomian, maupun keturunan. Para muridnya diperlakukan sama sebagai anak- 
anak bangsa. Di antara perguruan-perguruan tersebut, antara lain sebagai berikut: 
 

a) Perguruan Taman Siswa 
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Sekolah ini didirikan oleh R.M. Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) di 

Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Dalam pengajarannya, perguruan ini memusatkan 

pendidikan terhadap rasa cinta pada tanah air, semangat kebangsaan, dan sikap 

anti terhadap penjajahan. 
 

b) Perguruan Kayu Tanam 
 

Nama asli perguruan ini adalah INS (Indonesiche Nederlandse School) Kayu Tanam. 
Perguruan ini didirikan oleh Mohammad Syafei pada tahun 1926 di Sumatra 

Barat. Perguruan ini bertujuan mempersiapkan para pemuda untuk menjadi 
tenaga kerja yang terampil dan siap pakai dengan pembentukan watak positif 

untuk kepentingan bangsa yang mandiri. 
 

d)  Perguruan Kesatrian 
 

Perguruan  Kesatrian,  atau  Ksatrian  School,  didirikan  oleh  E.  F.  E.  Douwess 

Dekker (Dr. Danudirdjo Setiabudi) pada tahun 1924. Tujuannya adalah untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri sebagai manusia yang merdeka 

bagi anak-anak bumiputera melalui pendidikan. 
 

e)  Perguruan Rakyat 

Perguruan Rakyat didirikan pada 11 Desember 1928 oleh Mr. Sunario, A. Wilson 

Mononutu, dan M.H. Thamrin. Perguruan ini berpijak pada dasar kebangsaan 

Indonesia dan berusaha melenyapkan pikiran-pikiran kedaerahan yang ada di 
dalam diri para pelajar. Pelajaran utama yang diberikan   di sekolah ini adalah 

sejarah Indonesia dan bahasa Indonesia. Tujuannya agar dalam setiap jiwa para 

pelajar tertanam bahwa mereka adalah bangsa Indonesia. 
 
 

2) Pendidikan Perguruan Islam 

a)  Muhammadiyah 

Muhammadiyah adalah perguruan Islam modern pertama, yang didirikan di 

Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan. Tujuannya untuk 

memperluas pendidikan agama Islam dan memupuk perasaan kebangsaan siswa 

yang menjadi landasan perjuangan menegakkan kebenaran melawan penjajahan. 
Pada tahun 1922, berdiri sekolah khusus untuk wanita di bawah Muhammadiyah 

yang diberi nama Aisyiah di bawah Pimpinan Ny. Siti Wardah Ahmad Dahlan. 
Tujuannya untuk menciptakan kaum muslimah yang mandiri dan berkepribadian 

positif dalam mendukung perjuangan bangsa Indonesia. 

b) Pesantren Persatuan Islam (Persis) 

Didirikan di Bandung pada tahun 1923 oleh Ahmad Hasan dan Muhammad Natsir, 

sekolah ini bertujuan mempersiapkan calon-calon ulama yang tidak kaku dalam 

menghadapi masyarakat yang tertekan akibat pemerintahan kolonial Belanda. 
Dengan demikian diharapkan para santri memiliki kesanggupan menyiarkan, 
membela, dan mempertahankan Islam secara benar. Dari pemahaman Islam 

yang baik, maka mereka pun dapat melaksanakan jihad membela agama dan 
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bangsa yang tertindas oleh penjajahan. 

c) Nahdlatul Ulama (NU) 

Sebenarnya perguruan yang dikelola oleh NU ini sudah berdiri sejak 1899 dalam 

bentuk pesantren, yaitu Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Sejak tahun 1938, 
NU mulai memperbanyak sekolah/ madrasah dari tingkat Diniyah (setara SD) 

hingga Aliyah (setara SMA). Tujuannya untuk melaksanakan ajaran Al-Qur'an dan 

Hadits dengan benar menurut mazhab Syafi'i. 

Manfaat yang cukup besar bagi penyelenggaraan pendidikan adalah lahirnya 

golongan   terpelajar,   yang   kemudian   menjadi   modal   perjuangan   rakyat 

bumiputera.  Golongan  terpelajar  dan  profesional  ini  dapat  menjadi  motor 

penggerak nasionalisme Indonesia secara mantap dan terarah. 
 
 

3.  Proses  Terbentuknya  Kesadaran  Nasional,  Identitas  Indonesia,  dan  Perkembangan 

Pergerakan Kebangsaan Indonesia. 

Awal abad ke-20 membuka  lembaran baru dalam arah perjuangan bangsa Indonesia 

melawan penjajahan. Pemerintah kolonial mulai member-lakukan apa yang disebut Politik 

Etis sebagai bentuk “balas budi” terhadap tanah jajahan. Politik Etis ini menitikberatkan 

pada tiga hal yang dirasakan menjadi kebutuhan mendasar bagi rakyat tanah jajahan: 
edukasi (pendidikan), irigasi, dan transmigrasi. Ada tiga yang mempengaruhi proses 

terbentuknya kesadaran nasional, yaitu : 

   Ekspansi kekuasaan kolonial 

   Pengaruh pendidikan barat 

   Perjuangan kaum terpelajar dilakukan dengan mulai dikoordinasi secara rapi lewat 

organisasi-organisasi modern. Berbagai ide dan paham dari Barat yang saat itu 

banyak dipelajari oleh kaum pribumi terpelajar antara lain : nasionalisme, demokrasi, 
liberalisme, sosialisme 

   Pengaruh Pendidikan Islam 

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan ajaran-ajaran Islam menentang 

segala macam bentuk penjajahan. Bahkan Islam mengenal konsep jihad fisabilillah 

(berjuang di jalan Tuhan) sebagai landasan dalam berjuang. 

Di samping itu, ada tiga golongan penggerak utama tumbuhnya kesadaran nasional 

yaitu : 

   Golongan terpelajar 

   Kaum profesional, seperti para pedagang, pengusaha, dan birokrat 

   Insan pers 
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Peran insan pers dalam masa pergerakan nasional adalah: 

   Menyebarluaskan ide-ide perjuangan nasionalisme dan kemerdekaan; 

   Membangkitkan kesadaran kebangsaan; 

   Menyebarluaskan cita-cita organisasinya; 

   Sebagai sarana pendidikan informal bagi masyarakat kolonial Hindia-Belanda; 
 
 

George Earl dan James Logan pada tahun 1837 memperkenalkan nama Indonesia dari 

istilah Indu-nesian, yang diambil dari bahasa Latin Indus (India) dan bahasa Yunani 
Nesos (pulau). 
 
 

Penggunaan nama Indonesia : 

   Perhimpunan Indonesia (PI)   yang sebelumnya bernama Indische  Vereeniging 

(IV). 

   Penggunaan Nama Indonesia oleh Organisasi-organisasi Politik 

   Penggunaan Istilah Indonesia dalam Kongres Pemuda ke-2 

 
 

Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pergerakan nasional. Faktor Intern 

(dari dalam): 

   Penderitaan akibat penjajahan yang sudah berlangsung lama; 

   Sistem kelas sosial masyarakat kolonial yang menempatkan bumiputera di kelas 

paling bawah 

   Lahirnya kalangan elit terpelajar 

 
 

Faktor Ekstern (dari luar): 

   Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905; 

   Berkembangnya nasionalisme di Asia-Afrika seperti di India, Cina, Jepang, Turki 

dan Mesir; 

   Berkembangnya Pan-Islamisme; 

   Masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme, sosialisme, dan demokrasi 
 
 

Perjuangan organisasi-organisasi dalam pergerakan nasional : 

1)   Perjuangan organisasi-organsisasi yang bersifat etnik dan kedaerahan : 
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   Budi Utomo 

   Organisasi  kepemudaan  seperti  Jong  Sumatranen  Bond,  Trikoro  Darmo 

(Jong Java) 

2)  Organisasi-organisasi yang bersifat keagamaan 

   Sarekat Islam 

   Muhammadiyah 

   Nahdlatul Ulama (NU) 

3) Organisasi-organisasi yang Bersifat Radikal 

   Indische Partij 

   Partai Komunis Indonesia (PKI) 

   Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) 

   Partai Nasional Indonesia (PNI) 

   Jong Indonesia 

   Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) 

   Partai Indonesia (Partindo). 

Kongres Pemuda I pada tahun 1926 menghasilkan suatu keputusan untuk menyusun 

suatu kerangka dasar persatuan nasional. Barulah pada Kongres Pemuda II tahun 

1928 di Jakarta para pemuda berikrar dengan dasar kesamaan darah, bahasa dan jiwa 

bangsa Indonesia.  Ikrar tersebut diberi nama Sumpah Pemuda. Dalam pertemuan 

tersebut, untuk untuk pertama kalinya pemuda bernama Wage Rudolf Supratman 

dengan biolanya mengumandangkan lagu Indonesia Raya. 

R.A. Kartini, Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis, ketiga perempuan itu adalah 

simbol bagi usaha kaum perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama 

dengan  kaum  pria.  Rencana-rencana  Kartini  terekam  dalam  sebuah  buku  yang 

berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini berisi tentang surat-menyurat Kartini 
dengan sahabat penanya, J.H. Abendanon, seorang wanita Belanda. 

1.  Masalah Penyimpangan Sosial 

a.   Berbagai Penyakit Sosial (miras, judi, narkoba, HIV/Aids, PSK, dan sebagainya) 

sebagai Akibat Penyimpangan Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat 

Penyimpangan   (deviant)   atau   disebut   juga   perilaku   menyimpang   (deviant  

behaviour) merupakan setiap perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran 

teradap norma-norma kelompok atau masyarakat. Norma tersebut bisa berupa 

norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum dan norma agama. Makan 

sambil bersuara dapat digolongkan pada perilaku menyimpang, karena melanggar 

norma kesopanan. Begitu pula berjudi, mencuri, mencopet, tawuran antar pelajar, 
mabuk-mabukan, juga melanggar norma hukum dan norma agama. Bahkan ketika 
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siswa membolos atau menyontek waktu ulangan juga telah melakukan perilaku 

menyimpang, karena telah melanggar peraturan yang berlaku di sekolah. 

Sebenarnya penyakit sosial itu tidak hanya perjudian, tawuran antar pelajar dan 

mabuk-  mabukan  saja.  Masih  banyak  perilaku  masyarakat  yang  bisa  disebut 

menjadi virus penyebab penyakit sosial, misalnya: alkoholisme, penyalahgunaan 

Napza, pelacuran, dan mungkin masih banyak lagi perilaku masyarakat yang bisa 

menimbulkan  keresahan  dan  mengganggu  keteraman  masyarakat.  Berbagai 
perilaku masyarakat ini dapat dikategorikan sebagai penyakit sosial, karena dapat 

menimbulkan keresahan dan ketidak-tenteraman kehidupan masyarakat. 

Faktor apa yang menyebabkan timbulnya berbagai penyakit masyarakat tersebut!? Para 

ahli sosiologi (sosiolog) menyatakan bahwa penyakit sosial itu timbul karena adanya 

pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang terhadap 

norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap norma dan 

aturan masyarakat inilah yang kemudian dikenal denganpenyimpangan sosial. Dengan 

demikian, pada dasarnya penyakit sosial itu ditimbulkan oleh adanya penyimpangan- 
penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri. 
 

1)  Pengertian Perilaku Menyimpang 

Perilaku menyimpang (deviasi  sosia)l adalah pola sikap dan tindakan individu 

atau kelompok yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang 

berlaku. Beberapa ahli mendefinisikan perilaku menyimpang, sebagai berikut: 

   James  V.  Zanden,  perilaku  menyimpang  merupakan  perilaku  yang  oleh 

sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas 

toleransi. 

   Robert MZ Lawang, perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang 

menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial 
yang menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dari sistem itu untuk 

memperbaiki perilaku yang menyimpang itu. 

   Robert  Merton  melihat  penyimpangan  dari  sudut  struktur  sosial  dan 

budaya. 
 
 

2)  Penyebab Penyimpangan Sosial 
 

Mengapa   orang   melakukan   penyimpangan   sosial?   Faktor   apakah   yang 

mendorong mereka melakukan penyimpangan sosial? Tentu ada alasan dan 

faktor  yang  mendorong  mereka  melakukan  penyimpangan  sosial.  Mungkin 

karena pengaruh lingkungannya; mungkin karena ingin mencapai kepuasan 

hidup; mungkin hanya ingin meniru orang lain, mungkin ingin hal lain daripada 

yang lain; mungkin karena ketidak-puasan terhadap sesuatu yang dihadapi; 
dan  masih  banyak  kemungkinan-kemungkinan  lain  yang  menjadi  penyebab 

orang melakukan penyimpangan sosial. Dari berbagai penyebab itu kita dapat 

mengidentifikasi penyebab penyimpangan sosial sebagai berikut. 

a)  Keadaan Keluarga yang Carut-Marut (broken home) 
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Keluarga merupakan tempat di mana anak atau orang pertama kali melakukan 

interaksi dengan orang lain. Keluarga memiliki pengaruh yang sangat kuat 

dalam pembentukan watak (perangai) seseorang. Oleh karena itulah keadaan 

keluarga akan sangat mempengaruhi perilaku orang yang menjadi anggota 

keluarga tersebut. Dalam keluarga yang  brocken  home biasanya hubugan 

antaranggota keluarga menjadi tidak harmonis. Keadaan keluarga 

Tidak  bisa  memberikan  ketenteraman  dan  kebahagiaan  pada  anggota 

keluarga. Masing- masing anggota keluarga tidak bisa saling melakukan 

kendali  atas  perilakunya.  Akibatnya  setiap  anggota  keluarga  cenderung 

berperilaku  semaunya,  dan  mencari  kebahagiaan  di  luar  keluarga.  Ia 

tidak  menyadari  lagi,  apakah  perilakunya  itu  melanggar  norma-norma 

kemasyarakatan atau tidak, yan penting mereka merasa bahagia. Hal inilah 

yang  mendorong  terjadinya  penyimpangan  sosial  dari  masing-masing 

anggota keluarga. 

b)  Persoalan Ekonomi 

Tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi dapat mendorong orang melakukan 

kegiatan apa saja, asal bisa memperoleh sesuatu yang dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Tidak jarang orang menghalalkan 

segala cara untuk mendapatkan uang atau sesuatu, yang dapat memenuhi 
kebutuhan ekonominya. Hal inilah yang menyebabkan orang melakukan 

kegiatan   tanpa   menghiraukan   norma-norma   dan   aturan   masyarakat. 
Akibatnya terjadilah penyimpangan sosial dari orang yang bersangkutan. 

c)  Pelampiasan Rasa Kekecewaan 

Penyimpangan sosial dapat juga terjadi sebagai bentuk pelampiasan rasa 

kecewa  seseorang.  Apa  akibatnya,  jika  orang  mencintai  sesorang,  tetapi 
cintanya ditolak oleh orang yang dicintainya? Apa akibatnya jika seorang 

anak menginginkan sepeda atau motor, tetapi keinginannya tidak pernah 

terpenuhi?  Apa  akibatnya,  jika  seorang  siswa  tidak  lulus  ujian,  pada  hal 
ia  sangat  berharap  lulus  ujian?  Tentu  rasa  kecewa  yang  ia  dapatkan. 
Kekecewaan ini dapat mendorog orang atau anak yang bersangkutan untuk 

melakukan sesuatu yang tanpa kendali. Pelampiasan rasa kekecewaan dapat 

menimbulkan perilaku di luar kendali orang yang besangkutan. Bahkan ia 

tidak lagi menghiarukan norma-norma maupun aturan kemasyarkatan, yang 

penting ia bisa melampiaskan kekecewaannya. Hal inilah yang selanjutnya 

menimbulkan penyimpangan sosial dari orang /anak tersebut. 

d)  Pengaruh Lingkungan Masyarakat 

Penyimpangan sosial bisa juga bterjadi karena pengaruh lingkungan. Orang 

yanghidupdilingkunganpenjudi,akancenderungikutberjudi;orangyagberada 

di lngkungan peminum (pemabuk), akan cenderung ikut mabuk-mabukan; 
orang yang hidup di lingkungan preman, akan cenderung berperilaku seperti 
preman. Contoh-contoh tersebut menggambarkan betapa lingkungan mudah 

mempengaruhi perilaku seseorang yang berada di lingkungan tersebut. 

Karena itu, apabila kehidupan lingkungan tidak sesuai dengan norma-norma 
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sosial, maka orang yang berada di lingkungan tersebut cenderung juga 

berperilakumenyimpang.Akibatnyaterjadilahpenyimpangan-penyimpangan 

sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. 

e)  Ketidaksanggupan Menyerap Nilai dan Norma yang Berlaku 

Hal  ini  umumnya  terjadi  pada  para  pendatang  baru  (penduduk  baru)  di 

lingkungan yang baru. Para pendatang baru yang tidak mampu menyerap 

nilai dan norma yang berlaku atau tidak sanggup menyerap atau memahami 
norma budaya masyarakat akan cenderung tidak mampu melakukan kegiatan 

yang sesuai dengan harapan masyarakat. 

Perilaku   orang   ini   cenderung   semaunya,   karena   ketidaktahuan-nya 

terhadap norma-norma dan budaya yang ada di masyarakat. Hal inilah yang 

memungkinkan orang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan norma- 
norma  dan  budaya  kemasyarakatan.  Karena  ketidatahuannya  terhadap 

nilai  dan  norma  yang  berlaku  di  masyarakat  timbullah  penyimpangan- 
penyimpangan sosial dari perilaku orang tersebut. 

f)   Pengaruh Kemajuan Teknologi 

Kemajuan teknologi melahirkan berbagai alat komunikasi dan alat hiburan 

yang serba canggih. Televesi (TV) dan internet merupakan hasil kemajuan 

teknologi. Program (acara) televisi tidak semuanya cocok untuk konsumsi 
anak-anak. Tetapi banyak anak-anak menikmati acara TV yang seharusnya 

bukan  konsumsiya.  Misalnya:  acara  TV  film  keras,  menyebabkan  anak 

berperangai keras. 

Perangkat keras ini dapat menimbulkan perilaku keras pada anak tersebut 

yang  cenderung  menyimpang  dari  kebiasaan  masyarakat.  Interet  dapat 

disalahgunakan untuk mendapatkan gambar-gambar porno. Akibatnya anak- 
anak yang belum cukup umur sudah menikmati gambar-gambar porno. Hal ini 
tentu akan berpengaruh terhadap perilaku anak tersebut. Besar kemungkinan 

anak akan berperilaku seks yang menyimpang. Ini berarti anak telah melakukan 

penyimpangan terhadap norma-norma sosial. 
 
 

3)  Penggolongan Perilaku Penyimpangan Sosial 

Ada empat jenis  penyimpangan sosial, yakni: 

a)  Kejahatan atau kriminal, yaitu perilaku menyimpang yang bertentangan 

dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama yang berlaku di 
masyarakat. Penyimpangan jenis ini umumnya mengakibatkan pihak lain 

kehilangan  harta,  cacat  tubuh,  bahkan  meninggal  serta  mengganggu 

keamanan  dan  ketertiban  Negara.  Contoh  pemukulan,  pemerkosaan, 
penodongan, pencurian, penadahan, perampokan, penipuan, pemalsuan, 
penyogokan atau suap, pelanggaran UU, makar, teroris, dan lain-lain. 

b)  Penyimpangan seksual, yaitu perilaku seksual yang tidak lazim, misalnya 

perzinahan,  lesbian,  homoseksual,  ‘kumpul  kebo’,  sodomi,  transvestitis, 
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sadism, pedophilia. 

c)  Penyimpangan   bentuk   konsumsi   berlebihan,   misalnya   alkoholisme, 
narkotika, candu, dan lain-lainnya. 

d)  Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup lain dari biasanya, misalnya penjudi 
profesional,  perkelahian  antar  gang,  perkelahian  pelajar,  arogan,  sikap 

eksentrik, dan lain-lain. 
 
 

Berdasarkan jenis penyimpangan sosial tersebut di atas, maka dapat digolongkan 

secara lebih spesifik jenis-jenis perilaku menyim-pang, diantaranya 
 

a)   Perilaku  menyimpang  yang  dilakukan  secara  berkelompok,  misalnya: 
tawuran antarsiswa, perampokan oleh sekelompok orang, dan lain-lain. 
 

b)  Perilaku  menyimpang  yang  tidak  menimbulkan  korban  jiwa,  misalnya: 
perjudian, penyalah-gunaan obat bius, penggunaan narkoba, dan sebagainya. 
Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, jenis penyimpangan ini dapat 

menyebabkan masyarakat menjadi tidak tertib dan tidak nyaman, sehingga 

perilaku tersebut perlu dihindari. 
 

c)   Perilaku  menyimpang  yang  dilakukan  oleh  golongan  atas,  misalnya: 
penghidaran pajak, penggelapan uang perusahaan atau uang negara, dan 

sebagainya. Perilaku ini disebut juga white  collar  crime  (kejahatan kerah 

putih), yaitu jenis kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau 

orang berstatus tinggi dalam rangka pekerjaanya. 
 

d)  Penyimpangan atas nama perusahaan, misalnya: pengedaran obat palsu, 
penipuan atas nama perusahaan, dan sebagainya. 
 

 

Sedangkan menurut Lemert, dari bermacam jenis penyimpangan sosial dapat 

dibagi dua bentuk, yakni: 
 

a)  Penyimpangan primer (primary  deviation)  adalah perbuatan menyimpang 

yang dilakukan oleh seseorang tetapi pelakunya masih dapat diterima atau 

ditolerir oleh masyarakat karena penyim-pangannya dikategorikan bersifat 

sementara. Contoh seseorang mengendarai kendaraan dengan kecepatan 

melebihi batas maksi-mum. 

b)  Penyimpangansekunder(secondary deviation)adalahperbuatanmenyimpang 

yang sangat tidak bisa diterima oleh mesyarakat. Bentuk penyimpangan ini 
bisa dilakukan oleh sesoarang atau kelompok. Contohnya, penjudi, pengguna 

obat-obat terlarang, pemabuk, prostitusi, perampok, perkelahian, koruptor, 
pemerkosa, pembunuh, dsb 
 
 

4)  Sifat-Sifat Penyimpangan Sosial 

Secara umum, sifat penyimpangan sosial dibagi dua, yakni: 
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a)  Penyimpangan  sosial  yang  bersifat  positif  adalah  penyimpangan  yang 

mempunyai dampak posistif dan umumnya diterima oleh masyarakat karena 

mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif dan memperkaya alternatif sesuai 
dengan perubahan jaman. Contoh: emansipasi wanita; 

b)  Penyimpangan  sosial  yang  bersifat  negatif  adalah  penyimpangan  yang 

mengganggu masyarakat dan tercela. Contohnya: pembunuhan, perkosaan, 
koruptor, dsbnya. 
 
 

5)  Sebab-Sebab Perilaku Menyimpang 

Perilaku menyimpang disebabkan oleh dua faktor, di bawah ini: 
 

a)  Proses Sosialisasi yang Tidak Sempurna 

Model-model sosialisasi yang tidak sempurna ini adalah: 

1)  Perilaku orang-orang dewasa yang tidak sesuai dengan nilai dan norma 

yang berlaku umum di masyarakat, kemudian   ditiru oleh generasi di 
bawahnya. Contoh: kebiasaan merokok, KKN, dsbnya; 

2)  Anak-anak yang mendapat perlakukan tidak adil, mempunyai 
kecenderungan   bersifat   negatif   terhadap   lingkungan,   berwatak 

pemberontak dan sebagainya. Contoh: kerap dituduh bersalah, tidak 

mendapat perhatian yang seimbang antara kebutuhan jasmani dengan 

rohani. 

3)  Anak-anak  yang tidak  memiliki  kesempatan  pendidikan  dengan  baik 

mengkibatkan kurang memiliki daya adaptasi sosial. Contoh anak-anak 

dari keluarga kurang beruntung  atau anak-anak dari keluarga mampu 

tetapi pendidikan tidak menjadi perioroitas. 

b)  Proses Sosialisasi Nilai-Nilai sub Kebudayaan yang Menyimpang 

Sub kebudayaan yang menyimpang artinya bagian dari kebudayaan yang tidak 

sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma dominan masyarakat. Contoh sub 

kebudayaan menyimpang, antara lain kebebasan seksual seperti ’kumpul 
kebo’, aborsi, monopoli, atheisme, individualisme. Contoh lainnya, seperti 
krbiasaan  membuang  sampah  sembarangan,  kebiasaan  menghidupkan 

radio, tv dengan suara yang sangat keras hingga mengganggu orang lain, 
cekcok antar warga, berkata-kata kasar, dan sebagainya. Faktor-faktor lain 

dapat dijelaskan, antara lain : 

1)  Faktor Psikologis 

Faktor ini disebut juga faktor internal, merupakan faktor yang berasal 

dari dalam diri individu yang melakukan penyimpangan, misalnya: berupa 

intelegensi, usia, jenis kelamin, kedudukan dalam keluarga. 

2)  Faktor Sosialisasi atau Faktor Lingkungan 

Faktor ini disebut juga faktor eksternal, yaitu bahwa seseorang yang 

melakukan perbuatan yang menyimpang, disebabkan oleh lingkungan 

tempat  individu  itu  tinggal,  misalnya  :  lingkungan  rumah  tangga, 
pendidikan sekolah, pergaulan, media massa. 
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6)  Bentuk-Bentuk Penyakit Sosial 

Sebagaimana telah disebutkan, perjudian, tawuran antar pelajar, alkoholisme, 

penyalahgunaan Napza dikategorikan sebagai penyakit sosial. Bentuk-bentuk 

penyakit  sosial  tersebut  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  invidu  yang 

melakukan dan masyarakat sekitarnya. 

a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 

Perjudian 

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit sosial. Perjudian sudah ada 

di muka bumi ini beribu-ribu tahun yang lalu. Dalam bermain pun kadang- 
kadang kita tanpa sadar telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur 

perjudian  secara  kecil-kecilan.  Misalnya,  dalam  bermain  kelereng,  lempar 

dadu, bermain kartu, dan sebagainya siapa yang menang akan mendapatkan 

hadiah tertentu, yang kalah akan memberikan atau melakukan sesuatu sesuai 
kesepakatan. Semua itu menunjukkan bahwa dalam permainan tersebut ada 

unsur perjudian. Ada sesuatu yang dipertaruhkan dalam permainan itu. 

Dari uraian singkat tadi, lalu apa sebenarnya definisi perjudian itu. Kalian 

ada yang tahu? Mari cermati definisi perjudian berikut ini. Perjudian adalah 

pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu 

yang dianggap nilai, dengan menyadari adanya sebuah resiko dan harapan 

terterntu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian- 
kejadian yang belum pasti hasilnya. 

Perjudian merupakan penyakit sosial yang sangat buruk. Kalian pasti sudah 

tahu bahwa tidak ada orang yang kaya karena berjudi. Justru banyak orang 

jatuh menjadi miskin karena judi. 

Jenis judi bermacam-macam dari yang bersifat sembunyi-sembunyi sampai 

yang bersifat terbuka. Yang sembunyi-sembunyi misalnya Togel (totohan 

gelap), adu ayam jago, permainan kartu dengan taruhan sejumlah uang. 
Sedangkan judi yang terbuka, misalnya kuis dengan SMS dengan sejumlah 

hadiah uang atau barang. 

Perbuatan judi merupakan perilaku yang melanggar terhadap kaidah-kaidah, 

nilai-nilai, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pelanggaran ini tidak 

saja hanya pada adat dan kebiasaan masyarakat, tetapi juga melanggar norma 

hukum. Bagi individu atau kelompok yang melakukan perjudian, maka akan 

mendapat sanksi baik oleh masyarakat maupun berupa sanksi hukum. Sanksi 
masyarakat  misalnya  dikucilkan  oleh  masyarakat,  dipergunjingkan,  tidak 

dihargai dan lain sebagainya. Sedangkan secara hukum perjudian merupakan 

pelanggaran   terhadap   KUHP   yang   harus   dipertanggungjawabkan   di 
pengadilan. 

Tawuran Antar Pelajar 

Para  siswa,  kalian  pasti  sering  mendengar  adanya  tawuran  di  kalangan 

pelajar. Pada umumnya, tawuran terjadi karena masalah-masalah sepele 

seperti  penghinaan  terhadap  seseorang,  masalah  pertemanan,  rebutan 
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pacar, akibat narkoba, alkoholisme, dan lain-lain. 

Dari permasalahan antar individu kemudian melebar menjadi solidaritas 

kelompok yang pada gilirannya menimbulkan tawuran masal. Perkelahian 

antar pelajar merupakan masalah serius mengingat siswa adalah peserta 

didik yang harus tunduk pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat 

maupun  di  sekolah.  Terhadap  perilaku  yang  meresahkan  ini,  maka  akan 

dikenakan sanksi oleh masyarakat, sekolah, ataupun sanksi hukum jika terkait 

dengan pelanggaran terhadap KUHP. Tawuran antar pelajar adalah perbuatan 

yang sangat tidak pantas dilakukan oleh para pelajar. Tugas para pelajar adalah 

belajar, bukan tawuran atau berkelahi. 
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c) Penyalahgunaan Napza 

Para siswa, kalian pernah mendengar isitilah Napza? Ayo siapa yang tahu apa 

itu Napza. Napza adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif 

lainnya. Napza merupakan zat atau obat-obatan yang berpengaruh terhadap 

susunan  syaraf  atau  otak.  Napza  apabila  disalahgunakan  pemakaiannya 

akan menimbulkan ketagihan atau addiction dan merusak, menimbulkan 

ketidakmam-puan dalam fungsi sosial, pekerjaan, dan sekolah. Para siswa, 
betapa berbahayanya penyalahgunaan Napza. 

Orang   yang   menyalahgunakan   Napza,   pada   umumnya   karena   rasa 

keingintahuan  dan  keinginan  untuk  mencoba,  apakah  karena  pengaruh 

pergaulan,   pemaksaan,   atau   kehendak   sendiri   untuk   merasakannya 

yang pada akhirnya menjadi kebiasaan dan meneruskannya. Akibat yang 

ditimbulkan  sangat  kompleks  karena  Napza  dapat  merusak  kecakapan 

sosial, kepribadian, pola pikir yang ingin serba cepat, longgarnya norma, 
dan  gangguan  fisik  seperti  tubuh  semaik  kering,  suka  gemetaran,  dan 

tidur siang sementara malam hari begadang. Penderita ketergantungan 

NAPZA akhirnya tidak lagi memiliki nilai-nilai moral dan kecakapan sosial 
sebagaimana layaknya orang-orang normal. 

Sementara dampak pada fisik tampak sangat jelas seperti tubuh menjadi 

kurus; muka pucat, merah, layu, cekung, bibir hitam pucat; tangan dan lengan 

bekas tusukan jarus seperti gigitan nyamuk, bengkak dan merah; bicaracadel 
(tidak jelas); keadaan kurang terurus, kumal dan dekil; serta susah buang air 

besar dan kecil. Sementara itu keadaan emosi sangat sensitif seperti mudah 

marah dan sedih; mudah tersinggung; merasa resah dan cemas; perasaan 

tidak menentu kadang riang kadang murung; merasa rendah diri dan tidak 

punya keyakinan diri; cepat curiga, merasa malu dan mudah kecewa; serta 

apabila berjanji mudanh ingkar. Dampak lain yang sangat destruktif adalah 

pada perubahan pola pikir yang tidak umum, tidak sempurna dan tidak logis; 
perilaku yang tidak wajar; keadaan sosial yang tidak lagi dengan kecakapan; 
serta kebiasaan-kebiasaan lain yang jelek seperti mengusap muka, menggaruk- 
garuk kepala, merokok tidak putus-putus, tidur sewaktu duduk, dan lain 

sebagainya. 
 

Dampaknya, Napza telah membuat generasi muda kehilangan masa depan 

mereka, mengingat penyalahgunaan Napza memiliki dampak yang sangat 
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merusak baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Oleh karena itu sangatlah 

wajar manakala muncul fakta baru bahwa Napza menimbulkan segudang 

masalah, baik masalah pelacuran, kriminal, dan bahkan paling berpotensi 
menularkan penyakit HIV Aids yang akhir-akhir ini sangat merebak dalam 

masyarakat Indonesia. 

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang adalah jenis penyakit sosial 

yang cukup berat. Selain melanggar kode etik masyarakat, perilaku ini juga 

melanggar hukum. Penggunaan narkotika telah diatur dalam aturan formal 
sehingga tidak boleh disalahgunakan. Bagi yang menyalahgunakan narkoba, 
maka akan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan keterlibatannya dalam 

penyalahgunaan narkoba tersebut. Dalam hal ini misalnya sebagai produsen, 
pengedar,  maupun  pemakai  akan  mendaptkan  hukuman  yang  berbeda- 
beda. 
 
 

b. Berbagai Upaya Pencegahan Penyimpangan Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat. 

Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai- 

nilai yang berlaku di masyarakat. Perilaku menyimpang juga dapat menyebabkan 

kerugian harta benda bahkan nyawa, misalnya jika terjadi tindak pencurian atau 

perampokan. 

Selain  itu,  juga  dapat  menyebabkan  kerugian  bagi  pelakunya,  misalnya  dalam 

penyalahgunaan  obat  terlarang  (narkoba),  dapat  menyebabkan  kematian  bagi 
pelakunya. Dengan kata lain, terjadinya perilaku menyimpang dapat menimbulkan 

dampak negatif, baik bagi masyarakat di sekitarnya, maupun bagi diri sendiri. 

Guna mengurangi terjadinya perilaku menyimpang dapat dilakukan dengan upaya 

pengendalian  sosial  atau  social  control.  Social  control  dilakukan  untuk  menjaga 

keserasian dan stabilitas masyarakat. Social control dapat dilakukan dengan dua cara, 
yaitu cara preventif dan represif. 

Cara   preventif,   merupakan   upaya   pencegahan   terhadap   hal-hal   yang   dapat 

menyebabkan  perilaku  menyimpang.  Misalnya  dengan  menetapkan  norma  atau 

aturan-aturan yang diberlakukan bagi anggota masyarakat. Cara represif, merupakan 

upaya pengendalian sosial, yang berfungsi untuk mengembalikan kondisi masyarakat 

seperti semula, caranya dengan menerapkan sanksi bagi pelanggar norma. 
 
 

2.  Kegiatan Pelaku Ekonomi di Masyarakat 

a.   Hubungan antara Kelangkaan Sumber Daya dengan Kebutuhan Manusia yang 

Tidak Terbatas 

Kebutuhan adalah barang dan jasa yang diperlukan atau dibutuhkan manusia. 

Sedangkan keinginan adalah barang atau jasa yang tidak terlalu dibutuhkan, tetapi 
sangat diinginkan atau diharapkan. 

Manusia adalah mahluk ekonomi (homo economicus) yang selalu bertindak dengan 

penuh perhitungan dan berusaha mencari keuntungan bagi dirinya sendiri 
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Kebutuhan menurut tingkat kepentingannya terdiri dari atas : 

1)   Kebutuhan  primer,  adalah  kebutuhan  dasar  yang  harus  dipenuhi  untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup. 

2)  Kebutuhan  sekunder,  adalah  kebutuhan  yang  dipenuhi  setelah  kebutuhan 

primer terpenuhi 

3)  Kebutuhan   tersier,   adalah   kebutuhan   tambahan   yang   dipenuhi   setelah 

kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. 
 
 

Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya 

1)   Kebutuhan sekarang 

2)  Kebutuhan akan datang 

 
 

Kebutuhan menurut sifatnya 

1)   Kebutuhan jasmani 

2)  Kebutuhan rohani 
 
 

Kebutuhan menurut penggunaannya 

1)   Kebutuhan pribadi 

2)  Kebutuhan kelompok 

 
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan setiap individu 

1)   Latar belakang seseorang 

2)  Lingkungan atau tempat tinggal 

3)  Tingkat atau kemajuan dalam kehidupan Manusia 

Sumber daya adalah segala sesuatu yang terdapat dialam, baik berua benda hidup 

(biotik maupun benda mati (abiotik). Keika tidak dapat mendapatkan semua abrang 

dan jasa yang kita butuhkan maka terjadi kelangkaan 

Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang digunakan untuk 

menghasilkan barang dan jasa jumlahnya terbatas. Untuk mendapatkan barang dan 

jasa yang kita butuhkan, kita harus dapat mengeluarkan sejumlah uang yang sering 

disebut pengorbanan 
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b.  Bentuk Pasar dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat. 

Pasar  adalah  tempat  proses  berlangsungnya  penawaran  dan  permintan  atas 

barang dan jasa. Syarat-syarat terbentuknya pasar adalah adanya penjual, pembeli, 
barang atau jasa serta adanya penentuan harga antara penjual dan pembeli. Fungsi 
pasar sebagai distribusi, pembentuk harga dan promosi. Peranan pasar terdiri dari 
peranan bagi produsen, konsumen, pemerintah dan menyerap tenaga kerja. 

Bentuk-bentuk pasar dibedakan : 

1)   pasar menurut sifatnya : pasar konkret dan pasar abstrak 

2)  pasar menurut strukturnya :i pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan 

tidak sempurna 

3)  pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan: pasar konsumsi dan pasar 

produksi 

4)  pasar menurut hari pasaran 

5)  pasar menurut luasnya kegiatan distribusi 

6)  pasar menurut waktunya. 
 

 

3.  Latihan 

1.   Studi Kasus 

Ketika Anda mendengar peristiwa Kebangkitan Nasional, apa yang terfikir di benak 

kalian! Setelah itu cobalah membuat suatu uraian yang ada kaitannya dengan peristiwa 

tersebut dan hubungkan uraian tersebut dengan konsep-konsep ilmu-ilmu Sosial dengan 

menggunakan salah satu pendekatan Tema dalam pengembangan pembelajaran IPS, 
sesuai Tema tersebut misalnya : 

a.   Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Kolonial di berbagai daerah 

b.  Perkembangan  pendidikan  barat  dan  pendidikan  Islam  terhadap  munculnya 

nasionalisme Indonesia. 
 
 

4.  Evaluasi 

Pilihan Ganda 

Berilah Silang Silang (x) pada Jawaban yang Paling Benar 

1. Salah kerusakan lingkungan hidup di tepi pantai yang disebabkan oleh faktor alam, 

ialah….. 
 

a.   Erosi tanah 

b.   Pengambilan terumbu karang secara berlebihan 
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c.   Penggunaan pukat harimau untuk menangkap ikan 

d.   Abrasi pantai 

2. Suatu keadaan penduduk yang memperlihatkan pertumbuhan yang meingkat dalam 

waktu yang relatif singkat, disebut…. 
 

a.   Ledakan penduduk 

b.   Dinamika penduduk 

c.   Proyeksi penduduk 

d.   Kepadatan penduduk 

3. Untuk mengatasi kerusakan lingkungan berupa polusi udara di kota dapat dilakukan 

dengan upaya….. 

a.   Mengembangkan ruang terbuka hijau 

b.  Menetapkan aturan nilai ambang batas pembuangan limbah 

c.   Pengembang teknologi daur ulang 

d.  Pengembangan tata ruang kota 

4. Di antara ketiga kebijakan politik etis; irigasi, imigrasi, dan edukasi maka edukasi 

dianggap paling berhasil, karena…. 

a.   Melahirkan kelas baru dalam masyarakat, yaitu golongan elit terpelajar 

b.  Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya petani 

c.   Menciptakan lapangan pekerjaan baru khususnya di Pulau Jawa 

d.  Memotivasi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya. 

5. Berikut adalah beberapa permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat: 

1). Barang apa yang diproduksi 

2). Bagaimana meningkatkan ekspor 

3). Bagaimana cara memproduksi 

4). Bagaimana cara menghitung laba 

5). Untuk siapa barang tsb diproduksi 

Yang merupakan tiga masalah pokok ekonomi setiap negara adalah: 
 

a.   1, 2 dan 3 

b.   1, 2 dan 4 

c.   1, 2 dan 5 
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d.   1, 3 dan 5 

6. Salah satu penunjang kelahiran di Indonesia ialah ….. 
 

a.   Program KB 

b.   Penundaan usia nikah 

c.   Keinginan untuk mempunyai anak yang sedikit 

d.   Anak menjadi harapan bagi orang tua untuk mencari nafkah 

7. Dampak pelaksanaan politik etis di Indonesia, adalah….. 
 

a.   Indonesia memasuki masa demokrasi 

b.   Lahirnya pergerakan nasional 

c.   Kesadaran untuk merdeka makin tinggi di kalangan masyarakat 

d.   Awal Indonesia memasuki masa radikal 

8. Organisasi pergerakan kebangsaan pertama di Indonesia, adalah …. 

a.  Indische Partij 

b.  Serekat Islam 

c.  Budi Utomo 

d.  ISDV 

9.  Sebagai  tindak  lanjut  dari  Kongres  Pemuda  I,  para  tokoh  pemuda  membentuk 

perserikatan yang bernama…… 
 

a.   Perhimpunan Indonesia 

b.   Perhimpunan Pelajar Indonesia 

c.   Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia 

d.   Persatuan Pelajar Indonesia. 

10. Dampak pelaksanaan politik etis di Indonesia adalah …. 
 

a.   Indonesia memasuki masa demokrasi 

b.   Lahirnya pergerakan nasional 

c.   Kesadaran untuk merdeka makin tinggi di kalangan rakyat 

d.   Awal Indonesia memasuki masa radikal 
 

11. Akibat adanya diskriminasi dalam pendidikan, sejumlah pendidik Indonesia mendirikan 

perguruan kebangsaan dengan tujuan …. 
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a. memberi kesempatan memperoleh pengetahuan secara merata 

b. mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 

c. membangun kesadaran sebagai warga negara 

d. membentuk kepribadian dan mental bangsa melalui semangat nasionalisme 

 

12. Aisyiah adalah sekolah khusus untuk wanita di bawah Muhammadiyah yang dipimpin 

oleh Ny Siti Wardah Ahmad Dahlan. Tujuan pendirian sekolah ini ialah …. 

a.   Untuk   menyelaraskan   kedudukan   laki-laki   dan   perempuan   dalam   peran 

sosialnya 

b. Menciptakan kaum muslimah yang mandiri dan berkepribadian positif dalam 

mendukung perjuangan bangsa Indonesia 

c. Menciptakan kaum mubaligh (pendakwah) muslimah yang mampu menybarkan 

ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat 

d. Membantu dalam menciptakan kaum muslimah yang terampil dan berkepribadian 

baik. 

13. Doewes Dekker dikenal sebagai tokoh yang menggagas kebijakan….. 

a. Politik pintu terbuka 

b. Politik etis 

c. Wajib pajak tanah 

d.  Cultuur stelsel. 

14. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, tetap ada diskriminasi untuk warga 

Eropa dan Bumiputra. Berikut ini adalah lembaga pribumi golongan bawah (petani, 
buruh, tukang), yaitu …. 

a. Volkschol 

b. Vervolkschool 

c. Hollands Inlandsche School 

d. Hogere Burgerschool 

15. Penyimpangan oleh sejumlah orang dianggap sebagai hal yang……. 

a. Terhina dan tabu dilakukan anggota masyarakat 

b. Tercela dan di luar batas toleransi 

c. Tercela dan terandah yang pernah dilakukan seseorang 

d. Biasa saja karena dilakukan di luar kesadaran seseorang 
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16. Bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan norma dan 

nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, disebut …. 

a.   Penyimpangan sosial 

b.  Pelecehan sosial 

c.   Interaksi sosial 

d.  Konflik 

17. Merupakan konsep dasar utama dalam Ilmu ekonomi adalah ........ 
 

a.   Kelangkaan 

b.   Sumber Daya 

c.   Kebutuhan 

d.   Produksi 

18. Konsep persaingan yang mendekati kondisi nyata didunia yaitu.. 
 

a.   Persaingan murni 

b.   Persaingan tidak sempurna 

c.   Persaingan sempurna 

d.   Semua jawaban benar 

19. Konsep produk homogen penting dalam analisis pasar yang disebut.. 
 

a.   Monopolistik 

b.   Persaingan sempurna 

c.   Monopol 

d.   Oligopoli 

Essay 

1. Apa perbedaan antar pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempuna? 

2.  Jelaskan  latar  belakang  terjadinya  penyimpangan  sosial,  (penjelasan  sesuai  dengan 

pendekatan tema, hubungkan dengan konsep-konsep ekonomi, geografi dan sejarah)? 

3. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial? 

4. Mengapa dalam pembangunan berkesinambungan sangat perlu memerhatikan lingkungan 

sosial ? (jelasan, sesuai dengan pendekatan masalah dalam IPS). 

5. Jelaskan pengaruh persebaran penduduk yang tidak merata bagi pembangunan, dan 

berikan contohnya. 
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E. Usaha Persiapan Kemerdekaan, Pranata dan Penyimpangan Sosial, Kegiatan 

Perekonomian Indonesia, serta Kondisi Perkembangan Negara di Indonesia 
 
 

1. 

 
 

Tujuan Pembelajaran 

a. Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan Perang Dunia II (termasuk Pendudukan 

Jepang)  serta  pengaruhnya  terhadap  keadaan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  di 
Indonesia. 

b. Peserta dapat menjelaskan proses persiapan kemerdekaan Indonesia 

c. Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi 

dan proses terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia 

d. Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk hubungan sosial 

e.  Peserta  diharapkan  dapat  mendeskripsikan  pranata  sosial  dalam  kehidupan 

masyarakat 

f. Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan pengendalian penyimpangan sosial 

g. Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan permasalahan angkatan kerja dan tenaga 

kerja sebagai sumber daya dalam kegiatan ekonomi, serta peranan pemerintah 

dalam upaya penanggulangannya 

h. Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem 

perekonomian Indonesia 

i.  Peserta  diharapkan  dapat  mendeskripsikan  fungsi  pajak  dalam  perekonomian 

nasional 

j.  Peserta  diharapkan  dapat  mendeskripsikan  permintaan  dan  penawaran  serta 

terbentuknya harga pasar 

k.  Peserta diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri negara berkembang dan negara 

maju 

l.  Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan Perang Dunia II (termasuk Pendudukan 

Jepang)  serta  pengaruhnya  terhadap  keadaan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  di 
Indonesia. 

 
 

2. 
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Uraian Materi 

a. Usaha Persiapan Kemerdekaan 

1) Perang Dunia II dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi, dan Politik 

Di Indonesia 

a) Ambisi Jepang dalam Perang Dunia II 

Perang Dunia II terjadi akibat kegagalan Liga Bangsa-bangsa dan ketidakberdayaan 
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lembaga  itu  dalam  mencegah  agresi  yang  dilakukan  negara-negara  poros, 
seperti; Jepang ke Mansyuria dan Cina, Italia ke Abbysinia (Ethiopia) dan Jerman 

ke Reinland. Sebab khusus Perang Dunia II adalah penyerangan Jerman terhadap 

Polandia pada tanggal 1 September 1939. Berbeda dengan medan PD I, Perang 

Dunia II ini kemudian meluas ke seluruh  Eropa, Afrika, dan Asia Pasifik. Jerman 

menggunakan taktik perang kilat (blitzkrieg), tetapi lajunya kemudian tersendat 

saat tidak mampu menaklukan angkatan udara Inggris, Royal Air Force.  

Sejak bulan Juli 1943, pasukan sekutu berangsur-angsur mengalahkan Italia dan 

menyerang pasukan Jerman hingga Berlin dari arah timur dan barat. Pada tanggal 
26 April 1945, pasukan Amerika Serikat dan Rusia bertemu di Torgau. Empat hari 
kemudian Hitler bunuh diri bersama istrinya Eva Braun. 

Perang Dunia II dimenangkan oleh tentara Sekutu dan diakhiri dengan perjanjian 

Postdam antara Sekutu dan Jerman tanggal 2 Agustus 1945 serta perdamaian 

Paris antara Sekutu dengan Italia pada bulan Februari 1947. Akhir Perang Dunia 

II membawa perubahan besar terutama dalam bidang politik, yaitu munculnya 

Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet  sebagai  kekuatan  raksasa  baru  dunia  serta 

perebutan  pengaruh  di  antara  keduanya. Pada  tanggal  24  Oktober  1945 

berdasarkan Piagam Perdamaian (Charter of Peace) berdiri organisasi Perserikatan 

Bangsa-bangsa (PBB). 

Ketika Perang Dunia II berkobar di kawasan Eropa, Jepang berusaha mengambil 

alih wilayah jajahan bangsa-bangsa Barat di Asia. Hal ini sesuai dengan ideologi 
Hakko Ichi-u (delapan benang di bawah satu atap) yang diyakini bangsa Jepang. 
Menurut ideologi ini, Jepang ditakdirkan untuk menguasai dunia. Adapun langkah 

awal dari pencapaian cita-cita ini adalah menguasai wilayah Asia Pasifik, wilayah 

Cina, Manchuria, dan Asia Tenggara akan dijadikan modal awal bagi terbentuknya 

"Lingkungan Bersama Asia Timur Raya" di bawah pimpinan Jepang. 

Perang Pasifik dimulai dengan penyerangan Jepang terhadap pangkalan angkatan 

laut Amerika di Pearl Harbour, Hawaii. Pada tanggal 7 Desember 1941. Akibatnya, 
Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang dan sekutu-sekutunya. 
Lima hari sesudah peristiwa itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda,Tjarda van 

Starkenborgh Stachower, menyatakan perang terhadap Jepang dan mengikat 

persekutuan dengan Amerika, Inggris, dan Australia untuk menghadapi Jepang. 

Dua  hari  setelah  penyerangan  Pearl  Harbour,  Jepang  menyerang  kekuatan 

Inggris di Malaysia sehingga kapal perang Prince  of  Wales  dan Repulse  dapat 

ditenggelamkan ke dasar laut. Pasukan Jepang kemudian berhasil melumpuhkan 

kekuatan bangsa-bangsa Barat di Asia Pasifik dan menduduki Filipina, Hongkong, 
Birma,  Malaysia,  dan  Singapura.  Penyerangan  kemudian  dilanjutkan  untuk 

menguasai Indonesia. 

Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang berhasil menduduki Tarakan di Kalimantan 

Timur. Balikpapan yang merupakan sumber minyak kedua di Indonesia, jatuh 

pada tanggal 24 Januari 1942. Kemudian berturut-turutPontianak, Samarinda, 
danBanjarmasin direbut oleh Jepang. Pada tanggal 16 Februari 1942, tentara 

Jepang  berhasil  menduduki  sumber  minyak  di  kawasan  Palembang  setelah 

bertempur selama dua hari. Dengan dikuasainya Palembang, maka jalan menuju 

Pulau Jawa terbuka bagi Jepang. 
 

PLPG Sertifikasi Guru 2012 Rayon 9 Universitas Negeri Jakarta 309



 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial - SMP 
 

Pasukan Jepang yang bertugas menaklukkan Pulau Jawa adalah Tentara ke-16 di 

bawah pimpinan Letnan Jenderal Imamura Hitoshi. Mereka berhasil mendarat 

di Teluk Banten, Eretan (Indramayu), dan Pantai Kragan (Jawa Tengah) pada 

tanggal 1 Maret 1942. Pasukan kolonial Belanda tidak dapat menahan serbuan 

Jepang tersebut. Untuk menahan serangan Jepang, sebenarnya pihak Sekutu 

telah  membentuk  suatu  komando  gabungan  yang  dikenal  dengan  nama 

ABDACOM  (American-British-Dutch-Australia  Command)  yang  bermarkas  di 
Lembang, Bandung. Akan tetapi, karena singkatnya waktu yang mereka miliki, 
komando tersebut tidak sempat berbenah sehingga hasilnya adalah kekacauan. 
Pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia (Jakarta) diduduki Jepang setelah sebelumnya 

dinyatakan sebagai kota terbuka oleh pihak Belanda, yang kemudian mengungsi 
ke Bandung. 

Segera setelah menduduki Batavia, pasukan Jepang berusaha mengejar tentara 

Belanda yang mundur. Sementara itu, tentara Jepang lainnya yang bergerak 

dari Eretan terus melaju ke arah selatan dan berhasil menduduki Subang serta 

merebut lapangan terbang Kalijati. Usaha pasukan Belanda untuk merebut 

kembali  Kalijati  tidak  berhasil.  Sebaliknya,  tentara  Jepang  bahkan  berhasil 
terus menuju ke Bandung dan mendesak pasukan Belanda ke daerah Lembang. 
Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Letnan Jenderal H. Ter Poorten, Panglima 

Angkatan  Perang  Hindia  Belanda,  menyerah  tanpa  syarat  kepada  Letnan 

Jenderal Imamura. Dengan demikian, secara resmi Indonesia memasuki periode 

baru di bawah pendudukan militer Jepang. 
 

 

b) Kebijakan Pemerintahan Jepang di Indonesia 

Di bawah kekuasaan Jepang, wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga daerah 

pemerintahan, yaitu sebagai berikut. 

   Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke-25) untuk wilayah 

Sumatra, dengan pusatnya di Bukit Tinggi. 

   Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke-16) untuk Jawa dan 

Madura, dengan pusatnya di Jakarta. 

   Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Ke-2) untuk daerah 

Indonesia Timur dengan pusatnya di Makassar. 

Selama  masa  pendudukannya,  Jepang  berusaha  menarik  dukungan  rakyat 

agar mau membantunya menghadapi Sekutu. Salah satu tindakannya adalah 

melancarkan kampanye propaganda yang terkenal dengan nama Gerakan Tiga 

A, yang memiliki slogan "Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan 

Jepang Cahaya Asia." Dalam kampanyenya itu, Jepang menekankan peranannya 

sebagai pembebas seluruh bangsa Asia dari penjajahan kolonialisme Barat dan 

mempersatukannya  dalam  "Lingkungan  Kemakmuran  Bersama  Asia  Timur 

Raya" di bawah pimpinan Jepang. Gerakan Tiga A dipimpin oleh seorang tokoh 

Parindra dari Sukabumi bernama Mr. Sjamsuddin. Sebelum menjadi anggota 

Parindra, ia merupakan anggota Al-Ittihadiyatul Islamiyyah (AH)  pimpinan Kyai 
Haji Ajengan Ahmad Sanusi yang terkenal sangat militan. Ternyata, organisasi 
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ini tidak berhasil mencapai tujuan-tujuannya. Hanya sedikit pejabat Indonesia 

memberikan  dukungannya  dan  tidak  ada  kaum  nasionalis  terkemuka  yang 

terlibat di dalamnya. 

Dalam upaya untuk memobilisasi rakyat Indonesia untuk kepentingan perangnya 

itu, Jepang menerapkan sejumlah kebijakan, seperti berikut ini. 

1)   Pengekangan Politik 

Pemerintah  pendudukan  militer  Jepang  mengeluarkan  kebijakan  yang 

melarang adanya partai-partai politik di Indonesia. Semua kegiatan politik 

dikendalikan oleh Jepang. Untuk memperkuat kedudukannya, pemerintah 

pendudukanJepangjugaberusahamemaksakan"Niponisasi"terhadaprakyat 

Indonesia. Di antara kebijakan yang diterapkannya dalam masalah ini adalah, 
setiap upacara bendera harus diiringi dengan melakukan penghormatan 

kepada Tenno Haika (Kaisar Jepang), yaitu dengan menghadap ke arah Tokyo 

sambil membungkukkan badan (Seikeirei). Selanjutnya nama-nama jabatan 

pemerintahan harus menggunakan istilah Jepang, seperti Syu (keresidenan), 
Ken (kabupaten), Gun (kawedanaan), Syi (kotapraja), Son (kecamatan), dan 

Ku untuk desa.Bahasa Jepang wajib diajarkan di sekolah sementara bahasa 

Belanda tidak boleh dipergunakan. Bendera Belanda maupun bendera merah 

putih (paling tidak pada masa-masa awal pendudukan) dilarang dikibarkan. 
Rakyat hanya boleh mengibarkan bendera Hinomaru (bendera Jepang). 
 

2)  Mobilisasi Pemuda 

Pemerintah  militer  Jepang  memberikan  perhatian  khusus  kepada  para 

pemuda karena mereka dapat dididik dan dilatih menjadi kader pendukung 

program Jepang dalam menggalang keluarga besar Asia. Perhatian khusus 

kepada para pemuda ini semakin meningkat sejak kekalahan Jepang dalam 

pertempuran di Laut Karang pada bulan Mei 1942 dan di Guadalcanal pada 

Agustus 1942. Jepang berharap dapat memobilisasi para pemuda untuk 

membantunya mempertahankan kedudukannya di Asia. 

Pada bulan Maret 1943, Jepang mulai membentuk barisan pemuda yang 

berciri semi militer seperti Seinendan (Barisan Pemuda). Tujuannya untuk 

mendidik dan melatih para pemuda yang berusia antara 14 sampai dengan 

25 tahun agar mampu membantii menjaga garis belakang Jepang apabila 

Sekutu melancarkan serangan ke Indonesia. 

Pada bulan April 1943, Jepang membentuk Keibodan (Barisan Pembantu 

Polisi) di Jawa, yang anggotanya terdiri atas para pemuda yang berusia 

antara 26-35 tahun. Seinendan dan Keibodan selanjutnya diawasi oleh polisi 
Jepang. Barisan pembantu di tempat lain adalah Borneo Konen Hokokudan di 
Kalimantan dan Bogodan di Sumatra. Jepang juga memobilisasi kaum wanita 

dengan mendirikan Fujinkai  (Himpunan Wanita), yang anggotanya berusia 

15 tahun ke atas. Tugas mereka adalah memperkuat pertahanan dan mem- 
bantu dapur umum dalam menyediakan makanan bagi pasukan Jepang. 

Ketika   Sekutu   semakin   mendesak   kedudukan   mereka,   pemerintah 

pendudukan Jepang membentuk barisan militer penuh yang diharapkan 
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dapat membantu pasukannya di medan pertempuran yang sesungguhnya. 

Untuk itu Jepang kemudian membentuk pasukan Heiho (Pembantu Prajurit) 

pada bulan April 1943. Anggota Heiho ini terdiri dari para pemuda yang 

berusia antara 18-25 tahun dan berpendidikan paling rendah sekolah dasar. 
Para  anggota  Heiho ini  ditempatkan  dalam  satuan  angkatan  darat  dan 

angkatan laut dan menjadi bagian penting dari pasukan Jepang. Banyak 

diantara mereka yang kemudian dikirimkan ke garis depan di Myanmar dan 

Kepulauan Solomon untuk membantu pasukan Jepang melawan pasukan 

Sekutu. 

Dalam upaya untuk memperoleh bantuan militer lebih lanjut, penguasa 

pendudukan  Jepang  menampung  aspirasi  kaum  nasionalis  Indonesia 

dengan membentuk sebuah barisan bernama Pembela Tanah Air (PETA) 

pada tanggal 3 Oktober Gambar2.io Anggota Heihosedang berlatih baris- 
1943. Tugas anggota PETA adalah mempertahankan berbaris. Indonesia dari 
serangan Sekutu. 

3)  Pengerahan Tenaga Kerja 

Dalam situasi perang, selain membutuhkan bantuan prajurit, pemerintah 

militer Jepang juga membutuhkan tenaga kerja untuk membangun berbagai 
sarana perang, seperti kubu pertahanan, jal an raya, rel kereta api, jembatan, 
dan  lapangan  terbang.  Tenaga  pekerja  inilahyang  dinamakan  romusha.  
Pada  awalnya,  para  romusha  berasal  dari  penduduk  yang  menganggur. 
Setelah tenaga mereka terkuras dan banyak yang meninggal, pemerintah 

militer mengerahkan rakyat dari desa-desa untuk menyumbangkan tenaga 

mereka. 

Pada  awalnya,  rakyat  yang  tertarik  dengan  propaganda  Jepang  untuk 

membangun  keluarga  besar  Asia  mendukung  romusha  yang  sifatnya 

sukarela dan hanya sementara. Akan tetapi, ketika kebutuhan perang makin 

meningkat,  pengerahan  tenaga  romusha  menjadi  suatu  keharusan  dan 

paksaan. Banyak tenaga romusha dikirim ke luar Jawa atau bahkan ke luar 

Indonesia, seperti ke Birma, Malaysia, Muangthai, dan Indocina. Di tempat 

kerja, merekadiperlakukan secara buruk, tidak diperhatikan makanan dan 

kesehatannya. Akibatnya, tidak sedikit romusha yang kemudian meninggal 
akibat kelelahan, sakit, dan disiksa. 
 
 

2) Peristiwa-Peristiwa Sekitar Proklamasi dan Proses Terbentuknya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 
 

a) Pembentukan BPUPKI 

Janji  Koiso  terealisasi  ketika  Jenderal  Harada  Kumakici  mengumumkan 

pembentukanDokuritsuJunbi  Cosahai,  atau  Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha 

Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  pada  tanggal  1  Maret  1945. 
BPUPKI   bertugas   untuk   mempelajari   dan   menyelidiki   hal-hal   penting 

menyangkutkehidupan politik dan ekonomi dalam upaya pembentukan negara 

Indonesia merdeka. 
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Pengurus BPUPKI terdiri dari seorang kaico  (ketua), 2  orangfuku  kaico  (ketua 

muda), dan 60 orang tin (anggota). Mereka terdiri dari kalangan bumi-putera, 
peranakan Cina, Arab, dan Indo. Selain itu masih terdapat 7 orang Jepang yang 

duduk sebagai pengurus istimewa. Mereka hadir dalam setiap sidang meskipun 

tidak memiliki hak suara. 

Pengurus BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Jepang menunjuk 

Radjiman Wediodiningrat sebagai ketuanya, sementara wakil ketua dijabat 

oleh Ichi Bangase dan R.P. Soeroso. Soekarno dan Moh. Hatta sendiri hanya 

menjadi anggota biasa dari organisasi tersebut. Sebulan setelah diresmikan, 
BPUPKI menyelenggarakan sidangnya yang pertama di gedung Cuo Sangi In 

di Jalan Pejambon (sekarang kantor Departemen Luar Negeri). Dalam sidang 

itu, bendera Merah Putih dikibarkan berdampingan dengan Hinomaru (bendera 

Jepang). 

Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI telah mengadakan dua kali sidang resmi 

dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang pertama berlangsung antara tanggal 28 

Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Masalah utama yang dibicarakan dalam sidang 

ini adalah merumuskan undang-undang dasar negara. Konstitusi ini harus dapat 

dirumuskan dan disepakati terlebih dahulu sebelum Indonesia merdeka. Ada 

tiga pandangan mengenai dasar negara yang diajukan oleh tiga anggota, yaitu 

Muh. Yamin, Supomo, dan Soekarno. 

Gagasan Soekarno ternyata lebih menarik bagi anggota BPUPKI lainnya. Selain 

menuangkan lima butir gagasan yang diusulkan sebagai dasar negara, Soekarno 

pun memberi nama buah pikirannya itu sebagai Pancasila. 

Setelah sidang pertama selesai, diadakan masa reses selama sebulan. Akan 

tetapi sebelumnya BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri atas sembilan 

orang antara lain Soekarno, Moh. Hatta, Muh. Yamin, Achmad Soebarjo, A.A. 
Maramis, Abdul Kahar Muzakkir, K.H. Wachid Hasjim, H. Agus Salim, dan Abikusno 

Tjokrosoejoso. Panitia Sembilan ini bertugas menampung saran dan pendapat 

para anggota mengenai dasar negara selama sidang untuk merumuskan suatu 

dasar negara Indonesia. 

Dalam masa reses diadakan sidang resmi yang dipimpin oleh Soekarno untuk 

membahas  rancangan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Rancangan 

yang disetujui dalam rapat ini kemudian disampaikan dalam rapat pleno BPUPKI 
kedua yang dilaksanakan antara tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Muh. Yamin 

memberi nama dokumen rancangan tersebut dengan nama Piagam Jakarta 

(Jakarta Charter). Dalam Piagam Jakarta di muat rumusan dasar negara sebagai 
berikut: 

1. Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya. 

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Persatuan Indonesia. 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan. 
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5.   Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Setelah  dengan  suara  bulat  menyetujui  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 

(UUD) yang diambil dari Piagam Jakarta, Panitia UUD kemudian membentuk 

panitia kecil yang bertugas merancang UUD. Panitia ini diketuai oleh Prof. 
Supomo, dengan enam orang anggota. Dalam sidang pleno BPUPKI pada tanggal 
14 Juli 1945, Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang UUD berupa 

pernyataan  Indonesia  merdeka,  pembukaan  UUD,  dan  batang  tubuh  UUD. 
Dengan berakhirnya sidang-sidang BPUPKI yang telah berhasil mengesahkan 

rancangan dasar negara dan UUD negara, itu dapat dikatakan bahwa Indonesia 

telah siap untuk merdeka. Oleh karena itu, BPUPKI kemudian dibubarkan pada 

tanggal 7 Agustus 1945. 
 
 

3) Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Peristiwa Rengasdengklok 

Sampai akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sudah terdesak. 

Pada bulan Juli 1944, Pulau Saipan jatuh ke tangan Amerika Serikat Hal ini merupakan 

ancaman langsung terhadap negeri Jepang. Di berbagai kawasan perang, tentara 

Jepang menderita kekalahan. Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada 

tanggal 7 September 1945 kemudian menjanjikan untuk mempercepat kemerdekaan 

kepada  Indonesia.  Tanggal  9  Agustus  Soekarno,  Moh.  Hatta,  dan  Radjiman 

Wediodiningrat  diundang  ke  Dalat,  Vietnam  untuk  bertemu  dengan  Marsekal 
Terauchi. Dalam pertemuan tersebut Jepang berjanji memberikan kemerdekaan 

bagi Indonesia. Usai pertemuan tersebut dalam diri Soekarno, Mohammad Hatta, 
dan Radjiman Wediodiningrat muncul keyakinan untuk mempercayainya. 

Di luar dugaan, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap Sekutu pada tanggal 14 

Agustus 1945. Berita penyerahan tanpa syarat yang selalu ditutup-tutupi oleh pihak 

Jepang ternyata bocor juga. Sejumlah mahasiswa di Jalan Prapatan 10 mengetahuinya 

dengan   cara   menyadap   melalui   pemancar   radio   gelap.   Mereka   kemudian 

berkomunikasi dengan Soekarni, Chairul Saleh, dan Wikana yang bermarkas di 
Jalan Menteng 31. Mereka menginginkan kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa 

pengaruh dan campur tangan pihak Jepang. Sutan Syahrir setelah mendengar 

kekalahan dan menyerahnya Jepang melalui radio yang dimilikinya segera menemui 
Bung Hatta untuk memberitahukan berita itu kepada Bung Hatta dan mendesaknya 

agar  kemerdekaan  Indonesia  segera  diproklamasikan.  Kemudian  Sutan  Syahrir 

bersama Bung Hatta menemui Bung Karno untuk menyampaikan berita penyerahan 

Jepang kepada sekutu. Bung Karno dan Bung Hatta sependapat bahwa mereka 

tidak dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa bermusyawarah dulu 

dengan anggota PPKI yang saat itu telah berkumpul di Jakarta untuk mengadakan 

rapat pada tanggal 16 Agustus 1945. 

Kekalahan  Jepang  ternyata  tidak  lantas  memunculkan  kesamaan  pandangan 

mengenai nasib Indonesia ke depan. Justru yang terjadi adalah munculnya perbedaan 

perspektif untuk memerdekakan Indonesia antara golongan tua dan muda. Golongan 

tua merupakan elit politik Indonesia yang kebanyakan menjadi anggota PPKI. Mereka 

di antaranya Soekarno, Moh. Hatta, dan Ahmad Subardjo. Golongan tua memiliki 
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kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan janji Jepang dalam memerdekakan 

Indonesia, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Mereka merencanakan proklamasi 
kemerdekaan akan diselenggarakan setelah PPKI mengadakan rapat. 

Sementara kaum muda yang beranggotakan pemuda menghendaki kemerdekaan 

Indonesia dilaksanakan secepatnya. Golongan muda ini, antara lain Chairul Saleh, 
Sutan Syahrir, dan Soekarni. Mereka segera mengadakan rapat di gedung Bakteriologi 
di Pegangsaan Timur. Rapat tersebut dipimpin oleh Chairul Saleh dengan sejumlah 

tokoh muda, seperti Syahrir, Wikana, Armansyah, Subadio, Darwis, Adam Malik, dan 

Singgih. Mereka bersepakat untuk mengajukan kepada golongan tua agar segera 

menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

Setelah itu mereka mengutus Wikana dan Darwis dengan pengawalan Shodanco 

Singgih (dari kalangan Peta) untuk menghadap Soekarno dan Hatta malam itu (jam 

22.00 WIB tanggal 15 Agustus 1945). Tugas mereka adalah menyampaikan keputusan 

golongan muda, yakni meminta Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Mereka terny ata gagal 
meyakinkan Soekarno dan Hatta. Golongan muda kemudian mengadakan rapat lagi. 
Rapat diadakan sekitar jam 24.00 di jalan Cikini 71. Dalam rapat tersebut, golongan 

muda antara lain memutuskan untuk "menyingkirkan" Soekarno-Hatta ke luar kota. 
Tujuannya agar kedua tokoh ini terbebas dari pengaruh Jepang dan golongan tua. 
Mereka menculik Soekarno-Hatta dan membawanya ke daerah Rengasdengklok, 
Karawang.  Peristiwapenculikan  tersebut  terjadi  pada  tanggal  16  Agustus  1945 

sekitar pukul 04.00, kelompok pemuda, seperti Soekarni, Chairul Saleh, Yusuf Kunto 

dan Singgih membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok. 

Sementara itu di Jakarta, pertemuan antara Mr Ahmad Subarjo dari golongan tua 

dan Wikana dari golongan muda serta Yusuf Kunto dari PETA mencapai kata sepakat 

untuk membawa kembali Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta dan proklamasi 
kemerdekaan akan diumumkan secepat mungkin di Jakarta. Sre harinya kira-kira 

pukul 16.00, Mr Ahmad Subarjo dengan diantar oleh Yusuf Kunto dari PETA pergi 
menuju Rengasdengklok. Di Rengasdengklok Mr Ahmad Subarjo menemui, antara 

lain Gudanco Subeno, Soekarni, Sutarjo Kartohadikusumo, Bung Karno, Bung Hatta, 
dan Fatmawati. Kemudian disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 

akan dilakukan di Jakarta. Mr. Ahmad Subarjo memberi jaminan kepada kaum muda 

bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan tanggal 17 Agustus 1945, 
selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Pada tanggal 16 Agustus 1945, sekitar pukul 
21.00 rombongan berangkat dengan tiga buah mobil menuju ke Jakarta. 
 
 

Kronologi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar 

pukul 23.00. Mereka kemudian menuju ke rumah Laksamana Maedadi Jalan Imam 

Bonjol No. 1. Kemudian Bung Karno dan Bung Hatta diantarkan oleh Laksamana 

Maeda pergi  menemui Somabuco  (kepala pemerintahan umum) Mayor Jendral 
Nishimurauntukmenjajakisikapnyamengenaipe-laksanaanproklamasikemerdekaan 

Indonesia. Nishimura menyatakan bahwa tentara Jepang sudah menyerah kepada 

Sekutu, sesuai dengan peraturan internasional harus menjaga dan mempertahankan 

status quo (tidak melakukan perubahan apapun). Akhirnya, Bung Karno dan Bung 
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Hatta  berkesimpulan  untuk  tidak  perlu  lagi  mengadakan  pembicaraan  dengan 

pemerintah Jepang. Kemerde-kaan Indonesia harus diproklamasikan oleh bangsa 

Indonesia Sendiri. 

Sekitar pukul 02.00 pagi tanggal 17Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta 

kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di rumah ini, dirumuskan naskah atau teks 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan 

dilakukan di ruang makan rumah Maeda yang dihadiri Soekarno, Hatta, dan Ahmad 

Subardjo. Sementara, Maeda sendiri tidur di kamarnya. Kalangan muda yang hadir 

pada kesempatan itu, antara lain BM Diah, Soekarni, dan Sudiro. Pemilihan rumah 

Laksamana Maeda sebagai tempat untuk melaksanakan perundingan, didasarkan 

ketentuan Jepang bahwa rumah Maeda termasuk aman dari gangguan tentara 

angkatan darat Jepang. 

Teks Proklamasi yang telah selesai diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. 

Dalam proses pengetikan dilakukan beberapa perubahan. Ada tiga perubahan pada 

naskah proklamasi kemerdekaan. Perubahan-perubahan itu sebagai berikut. 

   Kata "tempoh" menjadi "tempo". 

   Kalimat   "wakil-wakil   bangsa   Indonesia"   menjadi   "atas   nama   bangsa 

Indonesia". 

   Tulisan "Djakarta, 17-8-05" menjadi "Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05". Angka 

tahun 05 merupakan singkatan angka tahun 2605 menurut kalender Jepang. 

Selanjutnya Moh. Hatta menyarankan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh 

seluruh orang yang hadir pada kesempatan itu, seperti yang terjadi pada deklarasi 
kemerdekaan bangsa Amerika (declaration,  tetapi tidak disepakati oleh seluruh 

Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks inilah orang yang hadir pada pertemuan 

tersebut. Soekarni yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. menyarankan agar 

naskah tersebut ditandatangani olehSoekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia 

sebagai perwakilan  dari  semua  peserta  yang hadir  pada  kesempatan  tersebut. 
Pembacaan  teks  proklamasi  kemerdekaan  diselenggarakan  di  rumah  Soekarno 

di  Jalan  Pegangsaan  Timur  nomor  56  Jakarta.  Untuk  menjaga  keamanan  saat 

pelaksanaan pembacaan proklamasi kemerdekaan, maka dikerahkan pasukan PETA 

di bawah pimpinan Shodanco Latief Hendraningrat dan Arifin Abdurrahman. 
 
 

Pembentukan Kelengkapan Negara Pemerintah Republik Indonesia 

Proklamasi  kemerdekaan  Republik  Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus  1945, 

merupakan  langkah  awal  mewujudkan  cita-cita  kesejahteraan  seluruh  rakyat 

Indonesia. Langkah selanjutnya yang ditempuh setelah proklamasi kemerdekaan 

yakni segera membentuk landasan kehidupan bernegara. Hal ini dimaksudkan untuk 

menata tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara secara lebih baik. Pada tanggal 
18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan 

rapat pleno yang membahas penetapan alat kelengkapan bernegara. Rapat pertama 

PPKI tersebut dilaksanakan di Jalan Pejambon, Jakarta. Rapat dipimpin Soekarno 

dan Mohammad Hatta yang dihadiri oleh 27 anggota PPKI. 
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Hasil rapat ini menghasilkan dua keputusan penting sebagai syarat terbentuknya 

sebuah negara dan pemerintahan. Keputusan tersebut adalah: 

   Mengesahkan UUD 1945. 

   Mengangkat  Soekarno  dan  Mohammad  Hatta  sebagai  Presiden  dan  Wakil 

Presiden Republik Indonesia. 

Sehari  setelah  rapat  pertama,  kemudian  PPKI  pada  tanggal  19  Agustus  1945 

mengadakan rapat pleno kedua. Keputusan yang dihasilkan saat itu, antara lain 

sebagai berikut : 
 

a)  Menetapkan Susunan Kementerian 

Hasil  rapat  dari  Panitia  Kecil  yang  terdiri  dari  Ahmad  Subardjo,  Kasman 

Singodimedjo, dan Sutardjo Kartohadikusumo tentang susunan kemen-terian 

akhirnya  dibahas  dalam  rapat  pleno  kedua  tersebut.  Rapat  pleno  berhasil 
menyusun kementerian kabinet presidensil dengan 12 menteri yang memimpin 

departemen dan 4 menteri negara. 
 
 

b)  Menetapkan Pembagian Wilayah Propinsi 

Wilayah Indonesia berdasarkan hasil sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945 

ditetapkan menjadi delapan propinsi. Setiap propinsi diketuai seorang gubernur. 
Delapan propinsi yang dibentuk, yakni : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)   Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno menyampaikan pidato radionya 

yang menyatakan berdirinya Badan Keamanan Rakyat (BKR), PNI, dan KNIP. BKR 

ditugaskan untuk memelihara keselamatan dan keamanan rakyat Indonesia. 
Ketua Umum BKR pusat dipimpin oleh Kaprawi. Sementara untuk BKR daerah 

dipimpin tokoh daerah, seperti di Jawa Barat oleh Aruji Kartawinata dan Jawa 

Tengah oleh Soedirman. 
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Propinsi Gubernur 

Sumatra Teuku Muhammad Hasan 

Jawa Barat Sutarjo Kartohadikusumo 

Jawa Tengah R. Panji Soeroso 

Jawa Timur R.A. Soerjo 

Sunda Kecil I Gusti Ketut Pudja 

Maluku J. Latuharhary 

Sulawesi G.S.S.J Ratulangi 

Kalimantan Pangeran Mohammad Noor 
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Peristiwa-Peristiwa Sekitar Proklamasi dan Proses Terbentuknya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

Upaya ke arah kemerdekaan Indonesia diawali dari janji Koiso untuk memberikan 

kemerdekaan kelak dikemudian hari. Janji Kaiso direalisasikan dengan membentuk 

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai 
oleh  R.M.  Radjiman  Wedyodiningrat.  BPUPKI  berhasil  melaksanakan  tugasnya 

dengan membuat dasar negara, pernyataan Indonesia merdeka, dan rancangan 

undang-undang dasar. Sidang BPUPKI  kedua membuat dokumen rancangan yang 

disebut Piagam Jakarta 
 
 

Proses Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 

BPUPKI kemudian dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI). Setelah mengetahui Jepang mengalami kekalahan dalam Perang 

DuniaII,parapemudamendesakSoekarnodanHattauntuksegeramemproklamasikan 

kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno- 
Hatta ke Rengasdengklok, karena kedua tokoh itu tidak mau segera memproklama- 
sikan kemerdekaan. Setelah terjadi kesepakatan antara golongan tua dan golongan 

muda, maka kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Indonesia merdeka 

pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia ini mendapat dukungan dari 
rakyat di daerah-daerah lain luar Jawa. 

Pada  tanggal  18  Agustus  1945  PPKI  mengadakan  rapat  untuk  membahas  alat 

kelengkapan negara dan membuat keputusan yaitu : 

   Mengesahkan UUD 1945 

   Mengangkat  Soekarna  dan  Mohammad  Hatta  sebagai  Presiden  dn  Wakil 

Presiden RI 

Rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 membahas : 

   Susunan kementerian 

   Menetapkan pembagian wilayah propinsi 

   Membahas prioritas kerja pemerintahan 

 
 

b. Pranata dan Penyimpangan Sosial 

Manusia pada dasarnya selalu hidup di dalam suatu lingkungan yang serba berpranata. 

Artinya segala tindak tanduk atau perilaku manusia senantiasa akan diatur menurut cara- 
cara tertentu yang telah disepakati bersama. Bilamana manusia menciptakan asosiasi, 
maka mereka juga menciptakan peraturan-peraturan dan cara-cara untuk mengatur 

pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya satu sama lain. Bentuk aturan-aturan 

inilah yang disebut institusi (lembaga), yang berbeda dengan asosiasi. 
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a.   Pengertian Lembaga Sosial 

Lembaga-lembaga sosial terdapat di dalam setiap masyarakat tanpa memperdulikan 

apakah masyarakat tersebut mempunyai taraf kebudayaan sederhana atau modern. 
Hal itu disebabkan oleh karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan- 
kebutuhan  pokok  yang  apabila  dikelompok-dikelompokan,  terhimpun  menjadi 
lembaga kemasyarakatan. Untuk memberikan suatu batasan, dapatlah dikatakan 

bahwa lembaga kemasyara-katan merupakan himpunan daripada norma-norma dari 
segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan 

masyarakat.  Wujud  yang  konkret  daripada  lembaga  kemasyarakatan  tersebut 

adalah association. 

Contoh: Bila kita memandang sebuah sekolah sebagai suatu badan yang terdiri 

dari guru-guru dan para siswa. Maka kita melihat aspek assosiasi-nya. Sedangkan 

kalau kita memandangnya sebagai suatu sistem pendidikan, maka kita melihat 

sifat kelembagaannya. Assosiasi menunjukkan keanggotaan, sedangkan institusi 
menunjukkan cara berbuat atau bentuk prosedur. 

Beberapa definisi lembaga sosial menurut para sosiolog : 
 

1)  Robert MacIver dan C.H. Page 

Lembaga Sosial adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk 

mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok 

masyarakat. 
 

2)  Leopold Von Wiese dan Becker 

Lembaga Sosial adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan antar 

kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu serta pola-polanya sesuai 
dengan minat dan kepentingan individu dan kelompoknya. 
 

3)  Koentjaraningrat 

Lembaga  Sosial  adalah  suatu  sistem  tata  kelakukan  dan  hubungan  yang 

berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus 

dalam kehidupan manusia. 
 

4)  Soerjono Soekanto 

Lembaga Sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar 

pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. 
 
 

Macam-Macam Pranata/Lembaga Sosial 

1)   Domestic Institution 

   Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup kekerabatan. 

   Perkawinan, pelamaran, perceraian. 

2)  Economic Institution 
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   Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan pencaharian hidup. 

   Pertanian, industri, peternakan, koperasi. 

3)  Educational Institution 

   Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan akan pendidikan. 

   TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, Pesantren. 

4)  Scientific Institution 

   Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah. 

   Penelitian, LIPI, LAPAN. 

5)  Aesthetic and Recreational Institution 

   Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan menyatakan rasa keindahan 

dan rekreasi. 

   Kesusasteraan, seni rupa, seni suara. 

6)  Religius Institution 

   Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan untuk berhubungan dengan 

Tuhan. 

   Masjid, Gereja, Pura, Vihara. 

7)  Political Institution 

   Pranata   yang   bertujuan   memenuhi   kebutuhan   mengatur   kehidupan 

berkelompok atau bernegara. 

   Partai, Kehakiman, Kepolisian, Parlementer, Presidensil. 

8)  Cosmetic Institution 

   Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan jasmaniah manusia. 

   Olahraga, Pemeliharaan kecantikan, Kesehatan, Kedokteran 

 
 

c.   Tipe-Tipe Lembaga Sosial 

1)   Berdasarkan Sudut Perkembangan 

   Cresive institution yaitu institusi yang tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat 

masyarakat. Contoh institusi agama, pernikahan dan hak milik. 

   Enacted  institution  yaitu institusi yang sengaja dibentuk untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Contohnya institusi pendidikan. 

2)  Berdasarkan Sudut Nilai yang diterima oleh Masyarakat 
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   Basic institutions yaitu institusi social yang dianggap penting untuk memlihara 

dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya keluarga, 
sekolah, Negara dianggap sebagai institusi dasar yang pokok. 

   Subsidiary  institutions  yaitu institusi social yang berkaitan dengan hal-hal 

yang dianggap oleh masyarakat kurang penting dan berbeda di masing- 
masing masyarakat. 

3)  Berdasarkan Sudut Penerimaan Masyarakat 

   Approved atau social sanctioned institutions yaitu institusi sosial yang diterima 

oleh masayarakat misalnya sekolah atau perusahaan dagang. 

   Unsanctioned institutions  yaitu institusi yang ditolak masyarakat meskipun 

masyarakat tidak mampu memberantasnya. Contoh organisasi kejahatan. 

4)  Berdasarkan Sudut Penyebarannya 

   General  institutions   yaitu  institusi  yang  dikenal  oleh  sebagian  besar 

masyarakat. Contohnya institusi agama 

   Restricted  institutions  intitusi sosial yang hanya dikenal dan dianut oleh 

sebagian kecil masyarakat tertentu, contoh islam, protestan, katolik dan 

budha. 

5)  Berdasarkan Sudut Fungsinya 

   Operative institutions yaitu institusi yang berfungsi menghimpun pola-pola 

atau cara-cara yang diperlukan dari masyarakat yang bersangkutan. Contoh 

institusi ekonomi 

   Regulative institutions yaitu institusi yang bertujuan mengawasi adat istiadat 

atau tatakelakuan dalam masyarakat. Contoh institusi hukum dan politik 

seperti pengadilan dan kejaksaan. 
 

d.   Fungsi Lembaga Sosial 

Suatu lembaga sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dari 

manusia, pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, antara lain: 

   Memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah 

laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan 

hidupnya. 

   Menjaga  keutuhan  masyarakat  dari  ancaman  perpecahan  atau  disintegrasi 

masyarakat. 

   Memberikan   pegangan   kepada   masyarakat   untuk   mengadakan   sistem 

pengendalian sosial ( sosial-control ). 
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Secara umum lembaga kemasyarakatan/pranata berfungsi sebagai berikut : 
 

1)  Fungsi Manifes ( nyata ). Fungsi manifes adalah fungsi pranata sosial yang 

disadari dan menjadi harapan banyak orang. 

Contoh : Pranata keluarga berfugsi sebagai tempat sosialisasi dan internalisasi 

nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat 
 

2)  Fungsi Laten. Pranata sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama 

banyak orang. Fungsi laten adalah fungsi yang tidak nampak dipermukaan dan 

tidak diharapkan masyarakat namun ada. 

Contoh : Dalam pranata keluarga perkawinan dijadikan sarana untuk menutup 

rasa malu dari anggapan tidak menikah berarti tidak laku. 
 
 

Proses Pertumbuhan Lembaga Sosial 

Proses tumbuhnya sebuah norma dalam masyarakat berawal dari sejumlah nilai- 

nilai yang menjadi cita-cita masyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian disosialisasikan 

dalam perilaku warga masyarakat dan membentuk norma. Norma-norma yang ada 

dalam masyarakat tersebut mula-mula terbentuk secara tidak terencana. Namun 

lama kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara terencana. Misalnya, didalam 

jual-beli seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan, akan tetapi 
lama-kelamaan  terjadi  kebiasaan  bahwa  perantara  tersebut  harus  mendapat 

bagiannya [komisi], dimana sekaligus ditetapkan siapa yang menanggung itu yaitu 

pembeli  atau  penjual.  Contoh  lain  adalah  perjanjian  tertulis  yang  menyangkut 

pinjam-meminjam  uang  yang  dahulu  tidak  pernah  dilakukan.  Secara  sosiologis 

dibedakan kekuatan mengikat daripada norma-norma : 

1)   Cara ( Usage ) 

Menunjuk  pada  suatu  bentuk  perbuatan.  Biasanya  di  dalam  hubungan 

antar  individu  dalam  masyarakat.  Suatu  penyimpangan  terhadapnya  tidak 

mengakibatkan hukuman yang berat tetapi hanya celaan dari individu yang 

dihubunginya. Norma ini mempunyai kekuatan yan sangat lemah. 

2)  Kebiasaan ( Folkaways ) 

Mempunyai  kekuatan  mengikat  yang  lebih  besar  daripada  cara.  Kebiasaan 

yang diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, 
merupakan suatu bukti bahwa orang menyukai perbuatan tersebut. Apabila 

perbuatan tadi tidak dilakukan dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap 

kebiasaan umum dalam masyarakat. Menurut MacIver dan C.H Page kebiasaan 

merupakan perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat. 

3)  Tata kelakuan ( Mores ) 

Selanjutnya   dikatakan   kebiasaan-kebiasaan   tidak   semata-mata   dianggap 

sebagai cara berperikelakuan saja. Akan tetapi diterima sebagai norma pengatur 

uang disebut sebagai Mores atau Tata kelakuan. Tata kelakuan tersebut disatu 

pihak memaksakan suatu perbuatan dan dilain pihak melarangnya, sehingga 
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secara langsung merupakan suatu alat agar anggota masyarakat menyesuaikan 

perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. 

4)  Adat Istiadat ( Custom ) 

Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perikelakuan 

masyarakat kekuatan mengikatnya menjadi adat istiadat. Anggota masyarakat 

yang melanggar adat istiadat akan mendapat sanksi yang keras. 

Norma-norma tersebut diatas setelah mengalami suatu proses pada akhirnya 

akan menjadi bagian tertentu dari lembaga kemasyarakatan. Proses tersebut 

dinamakan Proses Institutionalization  (pelembagaan) yaitu suatu proses yang 

dilewati oleh Suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari 
salah satu lembaga kemasyarakatan. Sehingga norma kemasyara-katan itu oleh 

masyarakat dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan 

sehari-hari. Lembaga Sosial dibedakan : 

   Lembaga Sosial sebagai peraturan (Regulative Sosial Institution) 

Norma-norma tersebut membatasi serta mengatur perilaku orang-orang. 

Misalnya: Lembaga perkawinan, lembaga kewarisan 

   Lembaga   Sosial   yang   sungguh-sungguh   berlaku   (Operative   Sosial  

Institution) 

Norma-norma sepenuhnya membantu pelaksanaan pola-pola kemasyarakatan. 

Perikelakuan  perseorangan  merupakan  hal  yang  sekunder  bagi  lembaga 

kemasyarakatan yang dianggap sebagai peraturan. Norma-norma 

kemasyarakatan  tidak  akan  melembaga  (Institutionalized)  apabila  belum 

melewati   proses   (Institutionalization)   atau   pelembagaan.   Norma-norma 

kemasyarakatan   diharapkan   menjadi   Internalized   bagi   perilaku   anggota 

masyarakatnya. 
 
 

Ciri-ciri/Karakteristik Umum Lembaga Sosial 

Karakteristik umum dari lembaga sosial menurut J.P. Gillin & J.L Gillin : 

   Pranata sosial terdiri dari sekumpulan norma-norma sosial dan peranan sosial 

dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma sosial merupakan unsur abstrak 

dari pranata sosial, sedangkan sekumpulan dari peranan sosial merupakan 

perwujudan konkret dari pranata sosial. 

   Pranata sosial itu relatif mempunyai tingkat kekekalan tertentu. Artinya, pranata 

sosial itu pada umumnya mempunyai daya tahan tertentu tidak lekas lenyap 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

   Pranata  sosial  mempunyai  tujuan  sebagai  pedoman  serta  arah  yang  ingin 

dicapai. 

   Pranata  sosial  memiliki  alat-alat  perlengkapan  yang  dipergunakan  untuk 

mencapai tujuannya. 
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   Pranata sosial pada umumnya dilakukan dalam bentuk lambang-lambang atau 

simbol. 

   Pranata sosial itu mempunyai dokumen baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis. 
 
 

c. Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat 

Istilah pranata digunakan untuk kesatuan-kesatuan interaksi yang besar, dan pola-pola 

regulatif mereka, yang menyangkut bidang-bidang kehidupan yang penting, seperti 
komunikasi,  ekonomi,  agama,  pendidikan,  pemerintahan,  dan  sebagainya.  Pranata 

merupakan konsep abstrak yang dapat ditujukan pada semua bidang kehidupan sejauh 

mereka menunjukkan suatu pola keteraturan akibat intervensi dan penetapan oleh 

manusia. Berdasarkan kenyataan, manusia memerlukan pranata-pranata sosial agar 

dapat mempertahankan hidupnya di tengah-tengah lingkungan alam. 

Dalam  masyarakat  terdapat  beberapa  pranata  sosial  yang  sangat  penting  dalam 

kehidupan masyarakat : 

1)   Pranata Keluarga 

Dalam masyarakat keluarga merupakan tempat pertama  dalam berlangsungnya 

proses sosialisasi seseorang. Dalam sosiologi keluarga dikenal berbagai pembedaan, 
yaitu antara keluarga yang bersistem konsanguinal dan keluarga yang bersistem 

konjugal, antara keluarga orientasi dan keluarga prokreasi, dan antara keluarga 

batih dan keluarga luas. Kita mengenal tipe keluarga luas, seperti joint family, dan 

keluarga luas virilokal. Dengan demikian, keluarga adalah unit sosial yang terkecil 
dalam masyarakat. Dan juga institusi pertama untuk bersosialisasi yang dimasuki 
seorang manusia ketika dilahirkan. Fungsi Keluarga, antara lain: 

   Fungsi Reproduksi artinya dalam keluarga anak-anak merupakan wujud dari 

cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. 

   Fungsi   sosialisasi   artinya   bahwa   keluarga   berperan   dalam   membentuk 

kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakatnya. 
Keluarga sebagai wahana sosialisasi primer harus mampu menerapakan nilai 
dan norma masyarakat melalui keteladanan orang tua. 

   Fungsi afeksi artinya didalam keluarga diperlukan kehangatan rasa kasih saying 

dan perhatian antar anggota keluarga yang merupakan salah satu kebutuhan 

manusia   sebagai   makluk   berpikir   dan   bermoral   (kebutuhan   integratif) 

apabila anak kurang atau tidak mendapatkannya , kemungkinan ia sulit untuk 

dikendalikan nakal, bahkan dapat terjerumus dalam kejahatan. 

   Fungsi  ekonomi  artinya  bahwa  keluarga  terutama  orang  tua  mempunyai 

kewajiban ekonomi seluaruh keluarganya . Ibu sebagai sekretaris suami didalam 

keluarga harus mampu mengolah keuangan sehingga kebutuahan dalam rumah 

tangganya dapat dicukupi. 

   Fungsi  pengawasan  sosial  artinya  bahwa  setiap  anggota  keluarga  pada 
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dasarnya saling melakukan control atau pengawasan karena mereka memiliki 
rasa tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga . 

   Fungsi proteksi (perlindungan) artinya fungsi perlindungan sangat diperlukan 

keluarga terutma anak , sehigngga anak akan merasa aman hidup ditengah- 
tengah keluarganya. Ia akan merasa terlindungi dari berbagai ancaman fisik 

mapun mental yang dating dari dalam keluarga maupun dari luar keluarganya. 

   Fungsi pemberian status artinya bahwa melalui perkawinan seseorang akan 

mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat yaitu suami 
atau istri. Secara otomatis mereka akan diperlakukan sebagai orang yang telah 

dewasa dan mampu bertanggung jawab kepada diri, keluarga, anak-anak dan 

masyarakatnya. 
 
 

2)  Pranata Pendidikan 

Institusi pendidikan berkaitan dengan berbagai fungsi. Dalam kaitan ini ada ahli 

sosiologi yang membedakan antara fungsi manifes dan fungsi laten. Di samping 

itu, pranata/lembaga pendidikan pada hakekatnya merupakan salah satu wadah 

sosialisasi  nilai-nilai  yang  ideal  di  masyarakat.  Karena  itu  lembaga  pendidikan 

merupakan salah satu lembaga penting di masyarakat. Fungsi pranata pendidikan 

adalah sebagai berikut : 

   Membantu orang untuk mencari nafkah 

   Menolong mengembangkan potensinya demi pemenuhan kebutuhan 

hidupnya. 

   Melestarikan kebudayaan dengan caramengajarkannya dari generasi kegenerasi 

berikutnya. 

   Merangsang partisipasi demokrasi melalui pengajaran ketrampilan berbicara 

dan mengembangkan cara berpikir rasional 

   Memperkaya  kehidupan  dengan  cara  menciptakan  kemungkainan  untuk 

berkembangnya cakrawala intelektual dan cinta rasa keindahan. 

   Meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri melalui bimbingan pribadi dan 

berbagai kursus 

   Meningkatkan  taraf  kesehatan  para  pemuda  bangsa  melalui  latihan  dan 

olahraga. 

   Menciptakan warga Negara yang patreotik melalui pelajaran yang 

menggambarkan kejayaan bangsa. 

   Membentuk  kepribadian  yaitu  susunan  unsur  dan  jiwa  yang  menentukan 

perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu. 
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3)  Pranata Agama 

Agama  merupakan  pranata  penting  yang  mengatur  kehidupan  manusia. 

Menurut Emile Durkheim agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas 

kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Kepercayaan 

dan praktik tersebut dapat mempersatukan semua orang yang beriman ke 

dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat. Menurut Bellah di luar 

institusi agama kita mengenal adanya himpunan kepercayaan dan ritual yang 

dinamakannya civil  religion yaitu kepercayaan dan ritual di luar agama yang 

dijumpai pada institusi politik. Agama merupakan sarana bagi manusia untuk 

berhubungan  dengan  Sang  Pencipta,  karena  itu  sesibuk  apapun  manusia 

senantiasa  mendekatkan  diri  pada-Nya.  Melalui  Kitab  Suci,  manusia  diberi 
petunjuk untuk mencapai keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Agama 

memberi pedoman pada manusia untuk menjalankan aktifitasnya di dunia agar 

mendapatkan karunia Tuhan. Pranata agama berfungsi sebagai berikut: 

  Sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Agama merupakan 

sumber kebenaran yang berlaku sepanjang masa, karena agama datang dari 
pusat kebenaran yaitu Tuhan. 

  Mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan 

Tuhannya. 

  Merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari 

perilaku   menyimpang   seperti   membunuh,   memperkosa,   berzina,   dan 

berjudi. 

  Pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan yang mewajibkan untuk selalu 

berbuat baik dengan sesamanya dan lingkungan hidupnya. 

  Pedoman perasaan keyakinan (confidence). Siapapun orangnya yang selalu 

berbuat baik dan sebesar apapun akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. 

  Pedoman keberadaan (existence). Keberadaan alam semesta dengan segala 

isinya termasuk di dalamnya manusia harus disikapi denga rasa syukur dan 

ikhlas. 

  Pengungkapan keindaham (estetika).  Manusia yang suka akan keindahan 

dapat mengekspresikan rasa estetikanya denga membangun rumah ibadah 

dan hal-hal lain yang berkaitan denga kepercayaan agama yang dianutnya. 

  Pedoman rekreasi dan hiburan. Untuk mencari ketenangan dan kesegaran 

jiwa, manusia dapat menjalankan ritual agama seperti sholat, yoga, dan 

meditasi. 

  Memberikan  identitas  kepada  manusia  sebagai  umat  dari  suatu  agama. 

Misalnya, sebagai umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. 
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Menurut Leight, Keller, dan Callhoun ( 1989 ) unsure-unsur dasar agama adalah 

sebagai berikut : 

   Kepercayaan  adalah  suatu  prinsip  yang  dianggap  benar  dan  tanpa  ada 

keraguan lagi 

   Praktek  Keagamaan,  seperti  berdoa,  bersembahyang,  berpuasa,  atau 

pantang makan daging hewan tertentu, dan sedekah 

   Simbol  keagamaan  dapat  memberi  tanda  atau  identitas  agama  yang 

dianutnya. 

   Umat adalah penganut masing-masing agama. 

   Pengalaman  Keagamaan.  Pengalaman  Keagamaan  setiap  umat  berbeda 

karena menyangkut masalah yang sulit dibuktikan dan diukur kadarnya. 
 
 

4)  Pranata Ekonomi 

Pranata  ekonomi  berkaitan  dengan  kegiatan  yang  melibatkan  produksi, 

distribusi,  pertukaran  dan  konsumsi  barang  dan  jasa  yang  bersifat  langka. 
Pada hakekatnya tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga ekonomi adalah 

terpenuhinya kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup masyarakat. 
 
 

Fungsi dari pranata ekonomi adalah sebagai berikut : 

   Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan 

   Memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang/barter 

   Memberi pedoman tentang harga jual beli barang 

   Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja 

   Memberikan pedoman tentang cara pengupahan 

   Memberikan pedomantentang cara pemutusan hubungan kerja 

   Memberi identitas bagi masyarakat. 
 
 

5)  Pranata Politik 

Pranata politik yaitu pranata yang berkaitan dengan perangkat aturan dan 

status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. 
Bentuk  kekuasaan  pada  sebuah  negara  sangat  berkaitan  dengan  bentuk 

pemerintahannya. Pada monarki absolut, benruk kekuasaannya tersentralisasi, 
dipegang oleh satu orang. Pada negara republik dan monarki parlemen bentuk 

kekuasaannya   terbagi   (terdesentralisasi)   ke   beberapa   lembaga,   seperti 
lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsi pranata politik adalah sebagai 
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berikut: 

   Memelihara ketertiban di dalam (internal order). Artinya, pranata politik 

memelihara  ketertiban  di  dalam  masyarakat  dengan  wewenang  yang 

dimilikinya baik menggunakan cara persuasif maupun paksaan fisik. Pranata 

politik bertindak sebagai pemaksa hukum, menyelesaikan konflik yang terjadi 
di antara amggota masyarakat secara adil sehingga anggota masyarakat 

dapat hidup dengan tentram. 

   Menjaga keamanan di luar (external security). Artinya, pranata politik dengan 

menggunakan alat-alat yang dimilikinya berusaha mempertahankan negara 

dari  ancaman  atau  serangan  yang  datang  dari  negara  lain  baik  melalui 
diplomasi ataupun dengan perang. 

   Mengusahakan  kesejahteraan  umum  (general  welfare).  Artinya,  pranata 

politik merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta 

mengusahakan  n\kebutuhan  pokok  masyarakat.  Di  anataranya  adalah 

pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, energi, dan komunikasi, 
termasuk distribusi-nya. 
 
 

c. Upaya Pengendalian Penyimpangan Sosial. 

Pengendalian  sosial  merupakan  tindakan  pengawasan  terhadap  perilaku  anggota 

masyarakat  agar  tidak  menyimpang  dari  norma  dan  nilai  sosial  yang  berlaku. 
Menurut Koentjaraningrat, ada lima cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan 

penyimpangan sosial : 

   mempertebal keyakinan para warga akan kebaikan adat istiadat dalam berbagai 

masyarakat. 

   Memberi penghargaan kepada warga masya-rakat yang taat kepada adat istiadat 

   Mengembangkan rasa malu dalam jiwa warga masyarakat yang menyeleweng dari 

adat istiadat 

   Mengembangkan rasa takut dalam jiwa masyarakat yang hendak menyeleweng dari 

adat dengan ancaman dan kekerasan 

   Memberlakukan hukuman, yaitu dengan merujuk pada sistem hukum dengan sanksi 

yang tegas bagi para pelanggar. 
 
 

1.  Kegiatan Perekonomian Indonesia 

a.   Masalah Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja Sebagai Sumber Daya dalam Kegiatan 

Ekonomi, Serta Peranan Pemerintah dalam Upaya Penanggulangannya 

Angkatan kerja merupakan semua penduduk berusia kerja, yang telah memiliki 

pekerjaan dan yang belum bekerja namun siap untuk bekerja. Penduduk usia 

kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. 
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Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 

pada waktu sebelum, selama, dan masa kerja. Sedangkan kesempatan kerja 

adalah jumlah tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja dan 

memperoleh penghasilan. 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 
maupun untuk masyarakat. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Seseorang disebut 

bekerja apabila melakukan pekerjaan minimal 1 jam per minggu dan dilakukan 

secara berturut-turut. 

Permasalahan mendasar yang berhubungan dengan tenaga kerja di Indonesia 

meliputi: jumlah angkatan kerja, tingkat pendidikan tenaga kerja, dan angka 

pengangguran yang tinggi. Jenis pengangguran berdasarkan sifatnya dibedakan 

menjadi  pengangguran  terbuka  dan  setengah  pengangguran.  Berdasarkan 

faktor penyebabnya pengangguran dibedakan menjadi penganguran teknologi, 
pengangguran  struktural,  pengangguran  siklus,  pengangguran  musiman, 
pengangguran friksional atau sukarela dan pengangguran deflasioner. Dampak 

pengangguran terhadap kegiatan Ekonomi : 

   Tindakan kejahatan atau kriminal 

   Standar hidup menurun 

   Pendapatan perkapita rendah 

   Pendapatan nasional rendah 

   Kegiatan produksi terhambat 

   Kegiatan konsumsi berkurang 

   Kegiatan distribusi terhambat 

   Daya beli masyarakat rendah 

 
 

Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan 

kerja,  pemagangan,  dan  pelayanan  kesehatan.  Peranan  pemerintah  dalam 

permasalahan tenaga kerja : 

   Peningkatan modal dan tenaga kerja 

   Penyediaan informasi lapangan pekerjaan 

   Mengadakan pelatihan tenaga kerja 

   Pemberdayaan tenaga kerja 

   Wiraswasta 

   Perluasan kesempatan kerja 

 

PLPG Sertifikasi Guru 2012 Rayon 9 Universitas Negeri Jakarta 329



 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial - SMP 
 

   Deregulasi dan debirokrasi untuk merangsang timbulnya investasi baru 

   Pembukaan proyek umum 

   Pembinaan sektor industri rumah tangga. 
 
 

b.  Pelaku-Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia 

Sistem ekonomi adalah cara suatu negara menentukan apa yang harus diproduksi, 

bagaimana cara memproduksi dan untuk siapa hasil produksinya. Sistem ekonomi 
dapat dibedakan menjadi sistem ekonomi komando,pasar dan campuran. Ciri-ciri 
sistem ekonomi Indonesia ( dalam UUD 45 pasal 33,23,34) 

   Perekonomian 

kekeluargaan. 

disusun    sebagai    usaha    bersama    berdasrakan    asas 

   Cabang-cabang produksi yang penting  bagi negara dan yang mengusai hajat 

hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

   Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

negara dan digunakan sebesar-besaranya untuk kemakmuran rakyat 

   Warga negara memiliki kebebasan untuk mengembangkan aspirasi, potensi, 

inovasi, inisiatif dan kreativitas dengan memperhatikan kepentingan umum. 

   Warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi 

kemanusian 

   Hak milik individu diakui dan pelaksanaan hak tersebut tidak bertentangan 

dengan kepentingan umum. 

   Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara 

Penerapan  demokrasi  ekonomi  di  Indonesia,  perlu  menghindarkan  hal-hal 

negatif seperti: liberalisme, monopoli dan etatisme (mendahulukan kepentingan 

negara). 

Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah, 

berasal dan diatur pemerintah, serta pegawainya diangkat dan diberhentikan oleh 

pemerintah. Bentuk-bentuk badan usaha milik negara ada tiga yaitu : perusahaan 

umum, perusahaan perseroan, dan Badan Usaha Milik Daerah. 

Badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh 

swasta perorangan atau kelompok usaha. Bentuk badan usaha milik swasta 

adalah perusahaan perse-orangan, firma, perusahaan perseorangan ,Komenditer 

(CV), dan Perusahaan Terbatas.(PT) 

Menurut UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian : Koperasi adalah badan 

usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus  gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. 
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Pelaku ekonomi adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi. 
Pelaku ekonomi terdiri dari: rumah tangga konsumsi, perusahaan, pemerintahan, 
dan masyarakat luar negeri. Pengaturan ekonomi secara langsung oleh pemerintah 

melalui  mekanisme  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  secara 

langsung kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah, swasta dan koperasi. 
 
 

c.   Fungsi Pajak dalam Perekonomian Nasional 

Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma 

hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan 

kesejahteraan umum untuk balas jasanya tidak diberikan langsung. (UU No 6 

tahun 1983 jo Uun No16 tahun 2000). 

Restribusi  adalah  pembayaran  iuran  kepada  pemerintah  karena  pemakaian- 

pemakaian atau memperoleh jasa yang manfaatnya langsung dirasakan oleh 

pemanfaat. 

Ciri-ciri pajak antara lain : 

   Iuaran wajib yang dikenakan wajib pajak kepada negara 

   Berdasarkan Undang-Undang 

   Digunakan untuk membiayai kepentingan umum 

   Bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum 

   Balas jasa diberikan secara langsung. 

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak langsung dan 

tidak langsung. Menurut lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi dua 

yaitu pajak negara dan pajak daerah. Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi 
dua yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif. 

Fungsi dan peranan pajak 

   fungsi budgeter (anggaran) 

   fungsi regulatory (mengatur) 

   fungsi distribusi, pajak sebagai alat pemerataan penghasilan masyarakat 

   pajak dapat mendorong perkembangan dunia usaha. 
 
 

d.  Permintaan dan Penawaran serta Terbentuknya Harga Pasar. 

Permintaan adalah berbagai macam kebutuhan akan barang dan jasa yang ingin 

dibeli atau dibutuhkan oleh konsumen pada tingkat harga dalam waktu tertentu. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan (demand) adalah : 

   perubahan penghasilan konsumen 
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   tren dan selera (cita rasa) konsumen 

   pertambahan jumlah penduduk 

   harga barang subtitusi atau komplementer 

   perkiraan harga dimasa mendatang 

   intensitas kebutuhan 

Hukum permintaan adalah jumlah atau jasa yang diminta akan bertambah, jika 

harga turun dan jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang jika harga 

naik pada waktu tertentu. 

Penawaran  adalah  jumlah  barang  atau  jasa  yang  akan  dijual  atau  ditawarkan 

dengan berbagai tingkat harga tertentu pada waktu tertentu. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penawaran : 

   jumlah atau besarnya biaya produksi 

   harga barang substitusi 

   perkiraan harga dimasa akan datang 

   harapan keuntungan yang diperoleh produsen 

   kemajuan teknologi produksi 

   penerapan pajak 

   persediaan faktor-faktor produksi 

   pemberian subsidi 

   tujuan perusahaan 

   faktor alam 

   bertambahnya produsen 

   tingkat kebutuhan produsen terhadap uang tunai 

Hukum penawaran adalah semakin tinggi tingkat barang atau jasa, maka semakin 

besar  jumlah  penawaran  barang  dan  jasa.  Sebaliknya  semakin  rendah  tingkat 

harga suatu barang atau jasa, maka semakin sedikit jumlah barang dan jasa  yang 

ditawarkan. 

Harga kesimbangan atau harga pasar   adalah harga yang sesuai dengan jumlah 

barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi harga pasar : 

   permintan barang atau jasa bertambah dan jumlahnya terbatas 

   penawaran  barang  atau  jasa  bertambah,  sedangkan  daya  beli  tetap  atau 

berkurang 
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   tinggi rendahnya biaya produksi berpengaruh terhadap tinggi rendahnya barang 

atau jasa. 

   Produsen mengetahui selera konsumen 

   Pandangan masa depan dan produsen atau konsumen 

 
 

c. Kondisi Perkembangan Negara di Dunia 

1) Ciri-Ciri Negara Berkembang dan Negara Maju 

Berdasarkan   tingkat   kemajuan   dan   teknologi,   suatu   negara   dikelompokkan 

menjadi: 

· 

 

· 

 

· 

kelompok negara pertama ialah negara Amerika Serikat dan negara Eropa Barat 

(kelompok negara kapitalis) 

kelompok negara kedua adalah negara-negara eks Uni Soviet dan Eropa Timur 

(Kelompok negara sosialis) 

kelompok negara ketiga adalah negara-negara berkembang meliputi negara- 

negara di Amerika Latin, Afrika dan Asia (kecuali Jepang). 

Ukuran yang digunakan untuk negara maju dan berkembang, antara lain pendapatan 

perkapita, jumlah tenaga kerja, penggunaan sumber tenaga mesin dan listrik, serta 

ukuran lain. Negara maju adalah negara yang kualitas masyarakatnya sudah baik. 
Sedangkan negara berkembang adalah negara yang kualitas hidup masyarakatnya 

belum baik. 

a) Perang Dunia II (Termasuk Pendudukan Jepang) serta Pengaruhnya terhadap 

Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Politik di Indonesia. 

Perang Dunia II terjadi akibat kegagalan Liga Bangsa-bangsa dan ketidakberdayaan 

lembaga  itu  dalam  mencegah  agresi  yang  dilakukan  negara-negara  poros, 
seperti; Jepang ke Mansyuria dan Cina, Italia ke Abbysinia (Ethiopia) dan Jerman 

ke Reinland. Sebab khusus Perang Dunia II adalah penyerangan Jerman terhadap 

Polandia pada tanggal 1 September 1939. Berbeda dengan medan PD I, Perang 

Dunia II ini kemudian meluas ke seluruh  Eropa, Afrika, dan Asia Pasifik. Jerman 

menggunakan taktik perang kilat (blitzkrieg), tetapi lajunya kemudian tersendat 

saat tidak mampu menaklukan angkatan udara Inggris, Royal Air Force.  

Sejak bulan Juli 1943, pasukan sekutu berangsur-angsur mengalahkan Italia dan 

menyerang pasukan Jerman hingga Berlin dari arah timur dan barat. Pada tanggal 
26 April 1945, pasukan Amerika Serikat dan Rusia bertemu di Torgau. Empat hari 
kemudian Hitler bunuh diri bersama istrinya Eva Braun. 

Perang Dunia II dimenangkan oleh tentara Sekutu dan diakhiri dengan perjanjian 

Postdam antara Sekutu dan Jerman tanggal 2 Agustus 1945 serta perdamaian 

Paris antara Sekutu dengan Italia pada bulan Februari 1947. Akhir Perang Dunia 

II membawa perubahan besar terutama dalam bidang politik, yaitu munculnya 

Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet  sebagai  kekuatan  raksasa  baru  dunia  serta 
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perebutan  pengaruh  di  antara  keduanya. Pada  tanggal  24  Oktober  1945 

berdasarkan Piagam Perdamaian (Charter of Peace) berdiri organisasi Perserikatan 

Bangsa-bangsa (PBB). 

Hadirnya militer Jepang ke Indonesia merupakan bagian dari Perang Dunia ke-II. 

Dalam Perang Dunia II, Jepang cenderung memihak ke blok  Jerman dan Italia. 
Jepang mendarat pertama kali di Kota Tarakan pada tanggal 10  Januari 1942, 
kemudian di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942, yaitu di daerah Banten, Indramayu, 
dan Bojonegoro. 

Jepang mulai mempropagandakan dirinya sebagai saudara tua setelah menguasai 

Kepulauan  Indonesia.  Pada  awal  kedatanganya,  Jepang  disambut  baik  oleh 

rakyat  Indonesia  karena  propagandanya.  Jepang  ke  Indonesia,  selain  untuk 

memerangi Belanda dan Sekutu juga untuk mencari daerah-daerah yang kaya 

akan bahan mentah. Di samping menguras barang-barang kekayaan rakyat dan 

alam Indonesia, Jepang juga memeras tenaga manusia. Hampir seluruh lapisan 

masyarakat  dikerahkan  untuk  membantu  Jepang  menghadapi  peperangan. 
Beberapa organisasi semi militer dibentuk Jepang yaitu : Keibodan, Seinendan, 
Fujinkai, Seinentai dan Gakutotai, barisan pelopor dan Hizbullah. Kebijakan Jepang 

dengan menguras kekayaan dan mengerahkan tenaga manusia telah membawa 

penderitaan rakyat. 
 

 

3.  Evaluasi 

Pilihan Ganda 

Berilah Tanda Silang (x) pada Jawaban yang Paling Benar 

1.   Berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Bandung Jawa Barat, baru 

disiarkan pada tanggal 17 Agustus pukul 19.00 pada setiap kesempatan secara terus 

menerus melalui radio…. 
 

a.   Antara 

b.   Hoso Kyoko 

c.   Republik Indonesia 

d.   BBC 

2.   Beberapa pengedar narkotika biasanya mereka lebih menyatu dan meamtuhi aturan 

kelompok mereka ketimbang norma masyarakat. artinya, para pengedar narkotika itu 

telah melakukan penyimpangan.. 

a.   negatif 

b.   sekunder 

c.   kelompok 

d.   individu 
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3.   Salah  satu  yang  diupayakan  bangsa  Indonesia  dalam  mempersiapkan  negara 

Indonesia merdeka, ialah ….. 
 

a.   Menetapkan Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD 45 

b.   Membentuk PPKI yang diketuai oleh Ir. Soekarno 

c.   Membentuk Komite Nasional Indonesia 

d.   Menyusun Undang-Undang Dasar. 

4.   Dengan adanya mesin teknologi untuk pencetakan buku, maka penerbitan buku 

meningkat, kurve penawaran akan mengalami perubahan: 

a. 

 
b. 
 
c. 
 
d. 

Kurve bergerak ke kiri 

Kurve bergerak ke kanan 

Kurve bergeser ke kanan 

Kurve bergeser ke kiri. 

5.   Adanya ketidaksesuaian diantara unsur-unsur yang saling berbeda yang dijumpai 

dalam kehidupan sosial di masyarakat sering menghasilkan suatu pola kehidupan 

yang tidak serasi fungsinya bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Proses 

ini merupakan . . . 

a.   perubahan kebudayaan 

b.   peranan sosial 

c.   perubahan sosial 

d.   integrasi sosial 

6.  Dorongan  masyarakat  untuk  modernisasi  adalah  pendidikan  karena  melalui 

pendidikan daat dikembangkan unsur utama dalam modernisasi, yaitu . . . 

a.   sistem distribusi hasil 

b.   sistem organisasi sosial 

c.   sistem ilmu dan tekhnologi 

d.   sistem mata pencaharian 

e.   sistem produksi dan konsumsi 

7.   Dampak positif penjajahan Jepang di Indonesia dapat dilihat dari segi …. 

a.   Pendidikan dan ekonomi 

b.   Pendidikan dan militer 

c.   Militer dan ekonomi 
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d.   Militer dan sosial. 

8.  Tugas menjaga keamanan saat pelaksaan pembacaan proklamasi kemerdekaan 

dilakukan pasukan PETA dibawah pimpinan …… 

a.   Singgih dan Ahmad Subarjo 

b.   Suwirjo dan Muwardi 

c.   Latif Hendraningrat an Arifin Abdurrahman 

d.   Suryaningrat dan Suhud. 

9.  Kesepakatan  antara  golongan  tua  dan  golongan  muda  di  Rengasdengklok 

adalah….. 

a.   Ikrar untuk mempersatukan semua golongan dalam satu wadah 

b.   Kebulatan tekad untuk melucuti dan merebut senjata tentara Jepang 

c.   Kebulatan tekad untuk memproklamirkan kemerdekaan di Jakarta 

d.   Kesepakatan untuk mempertahankan Jakarta dari serangan Sekutu. 

10. Pranata sosial adalah himpunan norma dari segala tindakan yang berkisar pada 

suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarkat. Pengertian ini dikemukakan 

oleh…. 

a.   Koentjaraningrat 

b.  Soerjono Soekanto 

c.   Selo Sumardjan 

d.  Chester L. Hunt 

11.  Pranata yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan akan penerangan dan informasi 

adalah pranata ….. 

a.   Keluarga 

b.  Pendidikan 

c.   Politik 

d.  agama 

12. pranata yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam mata 

pencaharian hidup, produksi, dan distribusi, ialah …. 

a.   Pranata keluarga 

b.  Pranata politik 

c.   Pranata pendidikan 
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d.  Pranata ekonomi 

13. Berikut ini yang bukan merupakan definisi keluarga menurut Paul B. Horton dan 

Chester L. Hunt, ialah ….. 

a.   Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah atau perkawinan 

b.  Suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama 

c.   Dua orang dengan beberapa anak 

d.  Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak. 

14. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran: 

1.   selera konsumen 

2.   biaya produksi 

3.   pertambahan penduduk 

4.   harapan laba yang akan datang 

5. kemajuan teknologi 

Yang mempengaruhi penawaran adalah ... 

a. 

 
b. 
 
c. 
 
d. 

1, 2, 3 

1, 3, 4 

2, 4, 5 

2, 3, dan 5 

15. Berikut   ini adalah faktor yang menentukan permintaan terhadap suatu barang, 

kecuali ... 

a. 

 
b. 
 
c. 
 
d. 

harga barang itu sendiri 

biaya produksi 

pendapatan nominal konsumen 

selera konsumen 

16. Hukum permintaan pada dasarnya: 

a. 

 
b. 
 
c. 
 
d. 

Sejajar dengan harga 

Identik dengan harga 

Tidak dipengaruhi harga 

Berlawanan dengan harga 
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17. Hukum penawaran mengatakan ... 

a. 

 
b. 
 
c. 
 
d. 

Jika harga naik maka kuantitas penawaran naik 

Jika harga naik maka kuantitas penawaran turun 

ika harga turun maka kuantitas penawaran naik 

Jika harga turun maka kuantitas penawaran tetap 

18. Faktor penghalang terjadinya suatu perubahan adalah.. 

a.   masyarakat yang terbuka pada hal-hal baru 

b.   masyarakat yang memiliki inovasi tinggi 

c.   adanya kepentingan-kepentingan yang sudah tertanam kuat 

d.   kuatnya hubungan dengan masyarakat sekitar 

19. Berikut ini beberapa faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial, kecuali... 

a.   sistem pendidikan yang tidak maju 

b.   rasa tidak puas terhadap keadaan 

c.   kebutuhan yang semakin kompleks 

d.   sadar akan adanya kekurangan dalam kebudayaan 

20. Contoh  modernisasi  dalam  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  pola  perilaku 

adalah... 

a.   memakai pakaian yang serba minim 

b.   berpikir rasional dan mendukung kemajuan IPTEK 

c.   mengadakan pesta ulang tahun dengan mewah 

d.   menyapa orang tua dengan sebutan mami dan papi 
 
 

Essay: 

1.  Faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  elastisitas  permintaan  terhadap  suatu 

barang?(minimal 3) beri penjelasan singkat dan contoh dalam kehidupan sehari-hari 

2. Penerapan sistem ekonomi di setiap negara harus mempertibangkan masalah alam dan 

lingkungan hidup,bagaimana menurut pendapat sdr?bagaimana penjelasannya? 

3. Sebutkan lima upaya pendekatan sosial yang dapat digunakan sebagai pengendali 

penyimpangan sosial dalam masyarakat ? 

4. Apa yang dimaksud dengan pengertian lembaga sosial ? 

5. Sebutkan macam-macam lembaga sosial ? 
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F. Usaha Mempertahankan Kemerdekaan, Perubahan Sosial Budaya, Lembaga 

Keuangan dan Perdagangan, serta Hubungan Manusia dengan Bumi 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

a. Materi pelatihan ini, peserta dapat mendeskripsikan perubahan sosial budaya pada 

masyarakat 

b. Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan tipe-tipe perilaku masyarakat dalam 

menyikapi perubahan 

c. Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan uang dan lembaga keuangan 

d.  Peserta  diharapkan  dapat  mendeskripsikan  perdagangan  internasional  dan 

dampaknya terhadap perekonomian Indonesia 

e. Peserta diharapkan dapat menginterpretasikan peta tentang pola dan bentuk- 

bentuk muka bumi 

f.  Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan keterkaitan unsur-unsur geografis dan 

penduduk di kawasan Asia Tenggara 

g. Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan pembagian permukaan bumi atas benua 

dan samudera 
 

 

Uraian Materi 

a.  Usaha Mempertahankan Kemerdekaan 

1) Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan melalui Perjuangan Fisik 

Perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari pemerintahan kolonial tidak berhenti 

dengan pernyataan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pasukan Sekutu yang 

memenangkan Perang Dunia II segera mendarat di Indonesia dengan membawa 

serta pasukan Belanda, NICA yang berusaha memulihkan kekuasaannya. Untuk 

mempertahankan kemerdekaan itu, dua cara yang ditempuh bangsa yaitu dengan 

diplomasi dan perang fisik. 

Tentara sekutu mulai mendarat di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945 

di bawah komando Jenderal Philips Cristison.   Tentara Sekutu bertugas untuk 

mengurusi tawanan perang dan interniran bangsa Eropa serta hal-hal lain sesuai 
dengan tugasnya. Akan tetapi karena kedatangan mereka disertai prajurit-prajurit 

Belanda,  telah  menimbulkan  kecurigaan  masyarakat  Jakarta. Pada  beberapa 

tempat kemudian timbul bentrokan antara Badan Keamanan Rakyat (BKR) dengan 

pasukan Belanda (KNIL), seperti yang terjadi di dekat Jaga Monyet, Bank Tabungan 

Pos, Jatinegara dan Pasar Senen. 

Meningkatnya  teror  di  Jakarta  telah  mendorong  pemerintah  mendekritkan 

berdirinya Tentara Republik Indonesia (TRI) pada tanggal 5 Oktober 1945 untuk 
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memperkuat keamanan Jakarta. Ketika Jakarta tidak lagi aman bagi kediaman 

para pembesar republik, pada tanggal 4 Januari 1946 Presiden Soekarno dan wakil 
Presiden, Moh Hatta diungsikan ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api. 

Kerusuhan-kerusuhan  di  Jakarta  segera  menjalar  ke  beberapa  wilayah  seperti 
Bandung, Semarang, Palembang, Surabaya, Medan dan lainnya.   Kerusuhan di 
Bandung terjadi pada pertengahan bukan Oktober 1945.   Awalnya   dipicu oleh 

kedatangan Brigade Mac Donald yang akan melakukan tugasnya sesuai dengan 

yang digariskan sekutu.  Akan tetapi karena kedatangannya yang diikuti dengan 

pasukan  NICA  telah  memicu  bentrokan  dengan  BKR  setempat.  Mac  Donald 

mengeluarkan ultimatum agar semua senjata yang dimiliki para pemuda diserahkan 

dan mengosongkan kota Bandung Utara. Bandung Utara diduduki oleh tentara 

Inggris dan Bandung Selatan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pembagian 

penguasaan itu ternyata menyulitkan Inggris dalam mengirimkan perlengkapan 

dari Jakarta.  Pengiriman melalui jalur kereta api sering mendapat gangguan dan 

pencegatan oleh TKR dan pemuda seperti yang terjadi di Karawang, Cikampek dan 

Purwakarta. Oleh karena kondisi keamanan itulah pengiriman perlengkapan dari 
Jakarta dilakukan dengan kapal terbang. 

Serangan  Indonesia  ke  Markas  Divisi  XXIII  di  Tegalega  Bandung  Slatan  telah 

menimbulkan kemarahan Inggris. Pada tanggal 23 Maret 1946 Jenderal Hawthorn 

mengeluarkan  ultimatum  untuk  mengosongkan  Bandung  Selatan. Mendapat 

ultimatum tersebut, Kepala Divisi III, Hidayat, berangkat ke Jakarta untuk menerima 

instruksi dari Perdana Menteri Sutan Syahrir yang intinya agar mengikuti saja 

maunya Inggris, sebagai bentuk diplomasi untuk mempertahankan pengakuan de 

fakto Republik Indonesia.  Pada saat yang sama, Hidayat juga menerima perintah 

dari Markas Tertinggi TKR yang isinya menyatakan jangan sekali-kali Bandung 

Selatan diserahkan kepada pihak Inggris. Karena ketidaksepakatan itu, Divisi III 
mengadakan  rapat  dan  akhirnya  memutukan  untk  mengungsikan  rakyat  dan 

pemerintah serta membumihanguskan Kota Bandung dan melancarkan serangan 

gerilya. 

Di Semarang, pada tanggal 14 Oktober 1945, terjadi bentrokan antara pemuda 

dengan pihak Jepang. Diawali saat kalangan pemuda Semarang berniat untuk 

memindahkan 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring ke Penjara Bulu. 
Sebelum sampai ke tempat tujuan, ternyata sebagian tawanan tersebut berhasil 
melarikan diri dan meminta perlindungan dari Batalyon Kido (Kido Butai). 

Keesokan harinya pasukan Jepang melakukan serangan dengan merebut kota 

Semarang  dari  markasnya  di  Jatingaleh.  Peristiwa  bentrokan  ini  mengawali 
terjadinya pertempuran sengit antara pemuda Indonesia dengan tentara Jepang. 
Desas-desus tentang adanya peracunan air minum makin memperkeruh suasana. 
Dr.  Karyadi,  Kepala  Laboratorium  Pusat  Rumah  Sakit  Rakyat  (Purusara)  yang 

sedang  memeriksa  air  minum  tersebut  menjadi  korban  penembakan.  Rakyat 

Semarang melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang. Dalam pertempuran 

yang berlangsung selama lima hari (15-20 Oktober 1945), sekitar 2000 pemuda 

gugur dan ratusan lainnya luka-luka. Untuk mengenang keberanian para pemuda, 
dibangunlah monumen yang diberi nama Tugu Muda. 

Gerakan rakyat Indonesia untuk mengusir tentara Sekutu terus berlanjut. 
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Di Ambarawa, pertempuran diawali ketika terjadi pengejaran pasukan Sekutu dari 
Magelang menuju Ambarawa pada tanggal 21 November 1945. Sebelumnya pada 

tanggal 20 Oktober 1945, tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal 
Bethel mendarat di Semarang. Kedatangan tentara Sekutu disambut baik karena 

tentara Sekutu mempunyai tugas menawan dan melucuti pasukan Jepang. 

Namun kenyataannya, mereka berusaha untuk mengembalikan kekuasaan Belanda 

di  Indonesia.  Mereka  membebaskan  para  tawanan  Belanda  secara  sepihak. 
Keadaan  ini  memicu  terjadinya  pertempuran  antara  TKR  dan  tentara  Sekutu. 
Presiden  Soekarno  dan  Brigjen  Bethel  kemudian  mengadakan  perundingan. 
Namun,  setelah  perundingan,  tentara  Sekutu  secara  diam-diam  meninggalkan 

Magelang dan mundur ke Ambarawa pada tanggal 21 Oktober untuk membebaskan 

tawanan Belanda yang ada di Ambarawa. Niat Sekutu untuk membebaskan, para 

tawanan Belanda diketahui oleh rakyat Indonesia. TKR dan laskar-laskar pejuang 

lainnya  kemudian  melakukan  pengejaran  dan  pengepungan  terhadap  tentara 

Sekutu. Dalam pertempuran Ambarawa, Kolonel Isdiman gugur dan digantikan 

Kolonel Sudirman untuk memimpin pasukan melawan kekuatan Sekutu. Untuk 

menghormati dan menghargai jasa para pahlawan yang telah meninggal pada 

peristiwa Ambarawa, dibuatkan Monumen Palagan Ambarawa. 

Di Surabaya, pada tanggal 25 Oktober 1945 pasukan Sekutu mendarat di pelabuhan 

Tanjung Perak dengan kekuatan 6.000 orang di bawah komando Brigjen A.W.S. 
Mallaby dengan diboncengi pasukan Belanda NICA yang berkedok sebagai RAPWI 
(Recovery  of  Allied  Prisoners  of  War  and  Internees).  Provokasi  pihak  Belanda 

menyulut terjadinya insiden, sehingga tidak dapat dielakkan timbulnya konflik 

antara para pemuda Indonesia dengan pihak Sekutu hingga menimbulkan perang 

besar yang berlangsung dari tanggal 28 sampai 31 Oktober 1945. 

Rakyat Surabaya tanpa rasa takut mati maju terus menggempur pihak lawan. 

Pertempuran hanya dapat dihentikan ketika Presiden Soekarno secara langsung 

memerintahkan para pemuda untuk menghentikan tembak menembak. Namun, 
sehari setelah Bung Karno meninggalkan Surabaya, Brigjend Mallaby tewas terkena 

ledakan granat pada saat terjadi insiden di Gedung Internatio.  Kematian Mallaby 

dalam insiden tersebut mengakibatkan pimpinan pasukan AFNEI untuk Indonesia, 
Mayjen R.C. Mansergh pada tanggal 9 November 1945, mengeluarkan ultimatum 

yang ditujukan kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjatanya. Batas 

waktu ultimatum itu pukul 06.00 tanggal 10 November 1945. 

Ultimatum pimpinan AFNEI ternyata tidak berhasil. Rakyat Surabaya bukannya 

menyerahkan  senjata  dan  menandatangani  penyerahan  tanpa  syarat,  justru 

mereka meneriakkan genderang perang terhadap pasukan Sekutu. Mereka telah 

mempersiapkan  diri  untuk  melawan  tentara  Sekutu  maupun  Belanda.  Tokoh 

yang berhasil membakar semangat perjuangan rakyat Surabaya untuk melakukan 

perlawanan terhadap pasukan Sekutu salah satunya, yakni Bung Tomo. 

Bentrokan antara pasukan sekutu dengan pihak Indonesia ternyata tidak hanya 

terjadi di Pulau Jawa. Di Sumatra, tidak lama setelah Gubernur Sumatera Teuku 

Mohammad  Hasan  mengumumkan  kemerdekaan  RI  pada  tanggal  27  Agustus 

1945. Hal tersebut tentu saja disambut dengan rasa suka cita dari seluruh rakyat 

Sumatra.  Seperti  yang  terjadi  di  daerah  lainnya  di  Indonesia,  pasukan  Sekutu 
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(AFNEI) pun segera mendarat di wilayah Sumatra, tepatnya di Belawan. Mereka 

melakukan  pembebasan  tawanan  perang  orang-orang  Belanda.  Para  tawanan 

tersebut kemudian dipersenjatai dan tergabung dalam satu badan, yakni Medan 

Batalyon KNIL. Keberadaan kelompok Medan Batalyon KNIL tidak dapat diterima 

rakyat Medan karena sikap mereka yang sombong. Hal itu membuat kemarahan 

rakyat Medan. Tanggal 13 Oktober 1945, terjadi pertempuran pertama antara rakyat 

Medan dengan pasukan Sekutu dan Belanda. Akibat pertempuran tersebut, pada 

tanggal 18 Oktober, AFNEI mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan TKR 

dan laskar untuk menyerahkan semua senjata yang ada kepada Sekutu. Tetapi hal 
tersebut tentu saja tidak didengarkan oleh rakyat Medan, justru sebaliknya mereka 

melakukan perlawanan yang semakin sengit. 

Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 1945, tentara Sekutu melakukan tindakan 

militer secara besar-besaran dengan menyerang para pejuang dan rakyat Medan. 
Serangan udara dilancarkan secara besar-besaran sehingga korban nyawa dan 

rusaknya rumah serta bangunan yang ada di kota Medan dan sekitarnya tidak bisa 

dihindari. Aksi tersebut tentu mendapatkan perlawanan dari masyarakat Medan. 
Serangan  terhadap  pendudukan  kota  Medan  oleh  Sekutu,  terus  ditingkat-kan 

barisan TKR dan rakyat dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat 

Medan Area yang dipusatkan di daerah Sudi Mengerti, Trepes-Medan. 

Di Sulawesi Utara, setelah pasukan AFNEI mampu mengendalikan kondisi di daerah 

tersebut, maka kekuasaan atas wilayah itupun lantas diberikan kepada pasukan 

NICA Belanda. Pasukan NICA yang menggantikan peran AFNEI ternyata bertindak 

sewenang-wenang dengan melakukan aksi penangkapan terhadap sejumlah tokoh 

RI. Untuk menghadapi pasukan NICA, pemuda dan anggota KNIL dari Indonesia 

membentuk Pasukan Pemuda Indonesia (PPI). PPI mampu menggalang kekuatan 

dan bersatu dengan rakyat Manado melawan pasukan NICA. Karena kegiatan PPI 
dapat diketahui NICA, akhirnya beberapa pimpinan PPI ditangkap NICA. 

Tanggal 4 Februari 1946,PPI menyerbu tangsi NICA yang berkedudukan di daerah 

Teling.  Dalam  aksinya  tersebut,  PPI  mampu  membebaskan  tawanan  pejuang 

Indonesia. Selain itu PPI juga mampu mengibarkan bendera merah putih dengan cara 

melakukan penyobekan warna biru dari bendera Belanda yang sedang dikibarkan. 
Kejadian itu kemudian dikenal sebagai Peristiwa Merah Putih di Manado. 

DidaerahMakasar,SulawesiSelatan,GubernurSamRatulangiberusahamenegakkan 

kedaulatan Indonesia di wilayahnya dengan cara bertahap. Tindakan gubernur 

tersebut dinilai para pemuda terlalu berhati-hati. Oleh karena itu, mereka bergerak 

sendiri untuk menguasai pusat komunikasi, seperti stasiun radio dan markas polisi. 
Mereka berhasil menguasai tempat-tempat strategis. Masuknya pasukan Sekutu 

dari  Australia  di  Makassar,  mengakibatkan  gerakan  pemuda  Makasar  berhasil 
dikuasai Sekutu. 

Pada  tanggal  2  Maret  1946,  pasukan  Belanda  juga  mendarat  di  Bali  dengan 

kekuatan kurang lebih 2000 tentara. Mereka kemudian disebarkan ke seluruh Bali. 
Dengan datangnya tentara Belanda ini maka terjadilah kontak senjata dengan TKR 

di berbagai daerah. Pada waktu itu I Gusti Ngurah Rai sedang berada di Yogyakarta 

untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TKR mengenai pembinaan 

ResimenSundaKecildancara-caramenghadapiBelandasertabantuanpersenjataan. 
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Ketika kembali ke Bali, Ngurah Rai dan para pemimpin lainnya menemui pasukan 

TKR Sunda Kecil dalam keadaan terpencar. Bersama-sama dengan para pemimpin 

lainnya,  Ngurah  Rai  melakukan  Long  March  untuk  mengumpulkan  kembali 
pasukannya yang telah terpencar serta melakukan serangan gerilya terhadap pos- 
pos pasukan Belanda. 

Sementara itu, perkembangan situasi konflik di pusat pemerintahan RI kurang 

menguntungkan, sebagai akibat perundingan Linggajati yang menyatakan bahwa 

daerah kekuasaan de facto RI yang diakui Belanda hanya terdiri atas Jawa, Madura, 
dan Sumatra. Hal ini berarti Bali tidak diakui sebagai bagian daripada RI. 

Pada tanggal 16 Mei 1946, Kapten J.B.T. Koning, Komandan pasukan NICA untuk 

daerah Bali dan Lombok mengirim surat ke I Gusti Ngurah Rai untuk berunding. 
Ajakan itu ditolak oleh I Gusti Ngurah Rai sehingga tentara Belanda meningkatkan 

serangannya terhadap TKR. Pada tanggal 18 November 1946, Ngurah Rai dan 

pasukannya menyerang tangsi polisi Belanda di Tabanan. Serangan ini berhasil 
mendapatkan  banyak  senjata  dan  amunisi.  Hal  itu  menimbulkan  kemarahan 

tentara Belanda yang segera mengerahkan seluruh kekuatan Belanda di Bali dan 

Lombok lengkap dengan pesawat terbang untuk menyerang pasukan Ngurah Rai. 
Pertempuran terjadi pada tanggal 20 November 1946 di Desa Marga, Tabanan. 
Dalam pertempuran yang tidak seimbang dan persenjataan yang kurang lengkap, 
akhirnya pasukan Ngurah Rai melakukan puputan (pertempuran habis-habisan). I 
Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya. 
 
 

2)   Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan melalui Diplomasi 

a) Perundingan Awal Hingga Hooge Veluwe 

Gagasan untuk mempertemukan wakil-wakil pemerintah Belanda dan Indonesia 

dalam rangka mengurangi konflik kedua negara dikemukakan oleh Panglima 

AFNEI,  Letnan  Jenderal  Christison,  yang  mendesak  pihak  Belanda  untuk 

mengadakan perundingan dengan Indonesia.   Perundingan antara Indonesia 

dan Belanda  diawali sejak tanggal 10 Februari 1946.  Pada kesempatan ini Dr. 
H. J van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda yang 

intinya mengulangi pidato Ratu Belanda pada tanggal 7 Desember 1942, sebagai 
berikut 

   Indonesia akan dijadikan negara commonwealth  berbentuk federasi yang 

memiliki  pemerintahan  sendiri  (self  government)  di  dalam  lingkungan 

kerajaan Belanda; 

   Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia sedangkan urusan luar negeri 
diurus oleh pemerintahan Belanda 

   Sebelum   dibentuk commonwealth, akan dibentuk pemerintah peralihan 

selama sepuluh tahun. 
 
 

Pernyataan  tersebut  jelas  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Belanda  belum 

sepenuhnya  mengakui  kemerdekaan  Indonesia. Atas  pernyataan  tersebut 

pemerintah RI menyampaikan usul balasan pada tanggal 12 Maret 1946 yang 
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berisi antara lain : 

   Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas 

wilayah bekas Hindia Belanda. 

   Federasi Indonesia – Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu, dan 

urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan pada suatu badan federasi 
yang terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda. 

   Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika perlu diganti dengan 

tentara Republik Indonesia. 

   Selama  perundingan  berlangsung  semua  aksi  militer  harus  dihentikan, 
dan pihak Republik akan melakukan pengawasan terhadap pengungsian 

tawanan Belanda dan interniran lainnya. 

Setelah penjajagan diadakan beberapa kali baik oleh pemerintah Indonesia 

maupun Belanda yang diwakili Van Mook, maka diadakanlah perundingan resmi 
dengan pemerintah Kerajaan Belanda di Hooge Veluwe, Belanda  dari tanggal 
14 hingga 25 April 1946.   Perundingan ini bertujuan untuk mempertemukan 

kepentingan RI dan Belanda.  Delegasi Indonesia terdiri dari Mr. Soewandi, dr. 
Soedarsono, dan Mr. Abdoel Karim Pringgodigdo. Sementara delegasi Belanda 

terdiri dari Dr. Van Mook, Prof. Van Arbeck, Dr. Van Royen, Prof. Logemann, 
Sultan Hamid II, dan Soejo Santoso. 

Dalam perundingan itu dibicarakan tentang  tuntutan adanya pengakuan dari 
Belanda atas kekuasaan de facto wilayah Indonesia  RI yang terdiri atas Jawa, 
Madura dan Sumatera. Akan tetapi Belanda hanya mau mengakui kekuasaan RI 
atas Jawa dan Madura.  Akibat Indonesia dan Belanda saling mempertahankan 

prinsip, perundingan ini mengalami kegagalan. 
 
 

b) Perundingan Linggarjati 

Perundingan  Linggarjati  dilaksanakan  pada  tanggal  11-15  November  1946. 

Perundingan  ini  berlangsung  di  Linggajati,  sebuah  daerah  yang  terletak  di 
sebelah selatan Cirebon. 

Wakil-wakil yang hadir dalam Perundingan Linggarjati adalah : 

   Delegasi Indonesia diwakili Sutan Syahrir yang bertindak sebagai ketua 

(ingat  saat  itu  Sutan  Syahrir  sudah  menjabat  sebagai  Perdana  Menteri 
karena Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer), Muhammad 

Roem, Susanto Tirtoprojo dan A.K. Gani. 

   Delegasi  Belanda diwakili Schermerhorn sebagai ketua, De Boer dan Van 

Pool. 

   Delegasi Inggris sebagai penengah diwakili Lord Killearn. 
 
 

Inti dari hasil Perundingan Linggarjati sebagai berikut : 

   Belanda mengakui secara de facto wilayah RI meliputi daerah Sumatra, Jawa 
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dan Madura. 

   Pihak RI dan Belanda akan bekerjasama dalam membentuk negara serikat 

dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara RIS meliputi RI, 
Kalimantan, dan Timur Besar. Proses pembentukan negara RIS direncanakan 

sebelum tanggal 1 Januari 1949. 

   RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia - Belanda dengan Ratu 

Yuliana sebagai ketua. 

Perundingan Linggarjati ditandatangani Belanda dan Indonesia pada tanggal 

25 Maret 1947. Secara umum hasil perundingan Linggarjati memang merugikan 

pihak Indonesia. Walaupun demikian bangsa Indonesia menganggap bahwa 

perundingan ini memiliki dampak positif,  yakni adanya pengakuan secara de 

facto atas wilayah RI yang meliputi, Jawa, Sumatra dan Madura oleh Belanda. 
Sementara  dampak  negatif  yang  dirasakan  adalah  wilayah  RI  yang  dahulu 

terbentang seluas Hindia Belanda tidak tercapai. 
 
 

c) Agresi Militer Belanda I 

Ternyata Perundingan Linggarjati bukan penyelesaian akhir atas konflik yang 

terjadi antara Indonesia-Belanda. Kedua belah pihak mempunyai penafsiran 

masing-masing  atas  keputusan  hasil  perundingan.  Berdasarkan  penafsiran 

pihak Belanda, mereka menganggap Indonesia sebagai negara persemakmuran 

dengan Belanda sebagai negara induknya. Sebaliknya Indonesia tetap berusaha 

mempertahankan kedaulatannya sebagai bangsa merdeka yang terlepas dari 
kekuasaan Belanda. Akibat perbedaan penafsiran tersebut, Belanda mengambil 
langkah dengan melakukan agresi militernya yang pertama. Tujuan agresi I yakni 
menaklukan daerah Jawa, Sumatra dan Madura. 

Bentuk   perjuangan   yang   dilakukan   dalam   menghadapi   Belanda   yakni 

menerapkan taktik perang gerilya dalam sistem wehrkreise. Keuntungan dari 
penggunaan taktik secara gerilya antara lain : 

   Pasukan Belanda hanya mampu menguasai wilayah perkotaan, sedangkan 

daerah di luar kota masih dapat dikuasai pejuang Indonesia. 

   Pejuang Indonesia dapat melakukan serangan mendadak terhadap pasukan 

Belanda. 

   Sistem gerilya bersifat dinamis sehingga konsolidasi pasukan dapat dilakukan 

dengan cepat dan kapan saja saat dibutuhkan. 

   Gerak  pasukan  Belanda  dapat  diketahui  dengan  cepat  oleh  pejuang 

Indonesia. 
 
 

d) Perundingan Renville 

Perundingan  Renville  merupakan  perundingan  yang  dilaksanakan  antara 
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Indonesia dengan Belanda setelah terjadi aksi militer Belanda I.  Perundingan 

berlangsung sejak tanggal 8 Desember 1947, dilaksanakan sesuai dengan seruan 

PBB dengan Komisi Tiga Negara (KTN) bertindak sebagai penengahnya. 
 
 

Anggota KTN yang hadir dalam perundingan Renville yakni : 

   Australia diwakili oleh Richard Kirby. 

   Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland. 

   Amerika Serikat sebagai mediator diwakili Frank Graham. 
 
 

Tugas  KTN  dalam  perundingan  Renville  yakni  mencari  penyelesaian  damai 

terhadap permasalahan yang terjadi antara Indonesia-Belanda. Amerika Serikat 

bersedia  menjadi  mediator  dalam  perselisihan  Indonesia-Belanda  tersebut. 
Perundingan Renville dilaksanakan di  atas kapal pengangkut pasukan milik 

Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. 

Pihak Indonesia dan Belanda yang hadir dalam perundingan Renville yakni : 

   Delegasi Indonesia diketuai Amir Syarifudin dengan susunan anggota antara 

lain; Ali Satroamidjoyo, H. Agus Salim, J. Leimena, Coa Tik Ien dan Nasrun, 
SH. 

   Delegasi  Belanda  diketuai  R.  Abdulkadir  Wijoyoatmojo  dengan  anggota 

antara lain Van Vredenburgh, P.J. Koets dan Dr. Soumokil. 

Dampak dari perundingan Renville yakni tidak diakuinya kembali secara de 

facto atas wilayah Sumatra, Jawa dan Madura oleh Belanda. Wilayah Indonesia 

setelah perundingan Renville hanya menyisakan daerah Yogyakarta. Daerah 

lain sudah masuk ke dalam bentuk negara boneka atau federal buatan Belanda 

maupun daerah otonom yang berada di bawah pengaruh Belanda. 

Penghinaan Belanda melalui agresi militer pertamanya dan hasil dari perundingan 

Renville menyebabkan jatuhnya kabinet yang dipimpin Amir Syarifudin. Anggota 

PNI dan Masyumi dalam kabinet Amir Syarifuddin mengundurkan diri ketika 

persetujuan Renville ditanda tangani. Amir pun kemudian meletakkan jabatan 

sebagai perdana menteri pada tanggal 23 Januari 1948. 
 
 

Hasil perundingan Renville selengkapnya adalah sebagai berikut : 

   Penghentian tembak menembak antara pihak Indonesia dan Belanda. 

   Daerah-daerah yang terletak di belakang garis Van Mook harus dikosongkan 

dari pasukan tentara RI. 

   Belanda memiliki kebebasan membentuk negara-negara federal di daerah 

yang didudukinya melalui plebisit (jajak pendapat) terlebih dahulu. 
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   Dalam ikatan Uni Indonesia-Belanda, Negara Indonesia Serikat akan sederajat 

dengan Kerajaan Belanda. 
 
 

e) Agresi Militer Belanda II 

Pidato Beel tanggal 18 Desember 1948 mengatakan bahwa Belanda tidak terikat 

lagi atas hasil perundingan Renville. Pernyataan tersebut berdasarkan alasan 

bahwa Indonesia telah melanggar kesepakatan yang dibuat dalam perundingan 

Renville. Keesokan harinya Belanda dengan kekuatan pasukan yang dimilikinya 

melakukan  Agresi  Militer  II.  Tujuan  agresi  tersebut  yakni  menyerbu  dan 

menduduki kota Yogyakarta. 

Serangan   Belanda   yang   ditujukan   untuk   menguasai   Yogyakarta   sangat 

mendadak.  Belanda  melakukan  penyerbuan  atas  Yogyakarta  dari  semua 

arah. dengan mengerahkan pasukan terjun, pasukan dari laut dan kekuatan 

persenjataan dari angkatan darat. 

Pada  agresi  militer  Belanda  II,  Sukarno,  Muhammad  Hatta,  Sutan  Syahrir, 

Agus Salim, A.K.Pringgodigdo ditawan Belanda. Semua pimpinan nasional itu 

diasingkan ke beberapa daerah berbeda oleh Belanda. Tujuannya yakni untuk 

melakukan isolasi agar mereka tidak dapat melakukan kontak dan bertukar 

fikiran antara satu dengan yang lainnya. Dari sekian banyak tokoh nasional yang 

berkedudukan di Yogyakarta saat itu, hanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX 

yang menjabat Menteri Negara Koordinator Keamanan tidak ditawan Belanda. 
Alasan tidak melakukan penawanan terhadap Hamengkubuwono IX karena 

Belanda takut akan terjadi pemberontakan di seluruh kota yogyakarta. 

Untuk  menjaga  kelangsungan  pemerintahan  Republik  Indonesia,  Sukarno 

mengirimkan  radiogram  kepada  Syafrudin  Prawiranegara  di  Bukit  Tinggi 
(Sumatra Barat) sebelum ia diasingkan. Radiogram itu berisikan pesan agar 

Syafrudin Prawiranegara segera mendirikan Pemerintahan Darurat Republik 

Indonesia (PDRI) sebelum RI kembali dalam kondisi normal. 

Alasan menjadikan daerah Sumatra Barat menjadi pusat PDRI antara lain adalah 

bahwa Sumatra merupakan alternatif karena wilayah Jawa sudah dua pertiga 

diduduki Belanda. Apalagi Belanda menerapkan blokade ekonomi. Ketokohan 

Muhammad Hatta juga harus diperhitungkan selain tokoh asal Sumatra Barat 

lainnya yang berada di pusat pemerintahan saat itu. Sumatra juga merupakan 

jalan penghubung yang mudah untuk ke luar menuju Malaysia maupun ke 

Singapura. 
 
 

f) Serangan Umum 1 Maret 

Penguasaan  atas  Yogyakarta  oleh  Belanda  menyebabkan  pejuang  RI  terus 

berusaha melakukan perlawanan secara gerilya di luar kota. Selain melakukan 

kontak  senjata,  perjuangan  diplomasi  pun  ditempuh  untuk  menghentikan 

agresi militer Belanda II. Perlawanan dalam bentuk perang gerilya dipimpin oleh 

Jendral Sudirman yang bergerak di luar kota. 
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Usaha mempertahankan kedaulatan saat Yogyakarta dikuasai Belanda adalah 

melakukan serangan, Serangan Umum Satu Maret 1949. Serangan tersebut 

terjadi karena muncul propaganda dari Belanda bahwa pasukan TNI sudah 

hancur. Untuk menunjukan bahwa sebenarnya TNI masih ada maka serangan 

tersebut dilaksanakan ke kota Yogyakarta. 

Sri Sultan Hamengkubuwono IX menganalisa dan menyusun rancangan untuk 

bergerak di Yogyakarta. Analisa Hamengkubuwono IX dengan memerintahkan 

Jenderal  Sudirman  untuk  melakukan  Serangan  Umum  berdasarkan  atas 

beberapa hal : 

   Pendapat Belanda yang mengatakan bahwa pemerintah RI telah “hilang” 

semenjak Sukarno dan Hatta diasingkan. 

   Anggapan bahwa TNI sudah sangat lemah. 

   Anggapan  TNI  tidak  dapat  lagi  menjadi  benteng  penjaga  negara  dan 

pemerintah karena kekacauan terjadi dimana-mana. Kemiskinan ekonomi 
dan   sosial   mengakibatkan   pemerintah   dianggap   gagal   mengelola 

pemerintahan dan rakyat. Belanda menghimbau agar dunia internasional 
untuk tidak menghiraukan keberadaan RI lagi. 

Berdasarkan hal tersebut serangan umum dilaksanakan atas perenungan dan 

hasil analisa seorang Sultan bukan pemimpin pasukan biasa seperti dalam film 

serangan fajar. 
 
 

g) Perundingan Roem-Royen 

PenyelesaiankonflikpascaagresimiliterBelandaIIditempuhdenganketerlibatan 

kembali PBB. PBB membentuk United  Nations  Comission  for  Indonesia (UNCI) 

atau komisi untuk Indonesia, yang diketuai oleh Merle Cochran dari Amerika 

Serikat.  Pihak  Indonesia  diwakili  Muhammad  Roem,  sementara  Belanda 

diwakili Dr. Van Royen. Perundingan itu sendiri dilaksanakan tanggal 7 Mei 1949. 
Dalam perundingan ini tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Masing- 
masing  tetap  mempertahankan  keinginannya,  sehingga  dalam  kesempatan 

perundingan itu hanya dibacakan keputusan dari kedua belah pihak. 

Pernyataan dari pihak Indonesia : 

   Sukarno dan Muhammad Hatta harus dikembalikan ke Yogyakarta. 

   Indonesia bersedia mengadakan penghentian tembak menembak. 

   Bersedia mengikuti Konferensi Meja Bundar (KMB) setelah pengembalian 

pemerintahan RI ke Yogyakarta. 

   Bersedia untuk melakukan kerja sama dalam memulihkan perdamaian dan 

ketertiban hukum. 
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Pernyataan dari pihak Belanda : 

   Menghentikan gerakan militer dan membebaskan tahanan politik. 

   Menyetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. 

   Menyetujui RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 

   Berupaya untuk menyelenggarakan KMB. 

Sebagai tindak lanjut dari perundingan Roem-Royen, maka pada tanggal 6 Juli 

1949 Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta beserta pimpinan 

nasional lainnya dikembalikan ke Yogyakarta. Kedatangan mereka ke Yogyakarta 

berada di bawah jaminan Sultan Hamengkubuwono IX. 
 
 

h) Konferensi Meja Bundar (KMB) 

KMB  merupakan  puncak  perjuangan  bangsa  Indonesia  dalam  usahanya 

mempertahankan kedaulatan yang diusik Belanda sejak proklamsi kemerdekaan 

17 Agustus 1945. KMB diselenggarakan di Ridderzal, Den Haag, Belanda. Delegasi 
yang mewakili masing-masing pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik 

Indonesia-Belanda di KMB adalah : 

   Republik Indonesia diketuai Muhammad Hatta. 

   BFO diketuai Sultan Hamid II. 

   Kerajaan Belanda diketuai J.H. Van Maarseveen. 

   UNCI diketuai Merle Cochran sebagai mediator dalam perundingan. 
 
 

Hasil keputusan KMB adalah : 

   Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 

   Kostitusi RIS dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. 

   Masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun sesudah 

pengakuan kedaulatan. 

   Akan didirikan Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerja sama. 

   Pengembalian hak milik Belanda oleh RIS dan pemberian hak konsesi dan 

izin baru untuk perusahaan. 

   RIS harus membayar segala utang Belanda akibat perang sejak tahun 1942. 

Berdasarkan keputusan dalam KMB, maka  pada tanggal 27 Desember 1949, 

Ratu Yuliana menandatangani piagam pengakuan kedaulatan RIS di Amsterdam. 
Pada saat yang bersamaan, di Jakarta yakni di Istana Merdeka berlangsung 

penandatanganan pengakuan kedaulatan dari Wali Tinggi Mahkota Belanda 
 

PLPG Sertifikasi Guru 2012 Rayon 9 Universitas Negeri Jakarta 349



 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial - SMP 
 

Lovink kepada wakil pemerintah RIS Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan 

adanya pengakuan kedaulatan dari Belanda yang dilaksanakan di dua tempat 

berbeda, maka kedaulatan Indonesia telah diakui secara sah sejak saat itu. 

Perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari pemerintahan kolonial tidak 

berhenti dengan pernyataan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pasukan 

Sekutu yang memenangkan Perang Dunia II segera mendarat di Indonesia 

dengan membawa serta pasukan Belanda, NICA yang berusaha memulihkan 

kekuasaannya.  Untuk  mempertahankan  kemerdekaan  itu,  dua  cara  yang 

ditempuh bangsa yaitu dengan diplomasi dan perang fisik. 
 
 

b. Perubahan Sosial Budaya 

1) Pengertian Perubahan Sosial 

Perubahan sosial adalah proses transformasi yang terjadi di dalam struktur masyarakat 

dan di dalam pola pikir dan pola tingkah laku yang berlangsung dari waktu ke waktu. 

Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial dapat diartikan sebagai segala perubahan 

pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Perubahan-perubahan pada 

lembaga-lembaga  sosial  itu  selanjutnya  mempunyai  pengaruhnya  pada  sistem- 
sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, pola-pola perilaku ataupun sikap- 
sikap dalam masyarakat itu yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Sedangkan 

menurut Soerjono Soekanto perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat 

dapat berupa nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola prikelakuan, organisasi, 
susunan   lembaga-lembaga   kemasyarakatan,   lapisan-lapisan   dalam   masyarakat, 
kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan sebagainya. 

Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di 

dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai- 
nilai, sikap-sikap dan pola prilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. 
 
 

2) Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial 

Perubahan-perubahan  sosial  dan  kebudayaan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat 

dibedakan ke dalam beberapa bentuk, antara lain : 

Bentuk-bentuk perubahan, antara lain adalah: 
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· Perubahan  yang  terjadi  secara  lambat  dan  perubahan  yang  terjadi  secara 

cepat. 

Terjadinya perubahan memerlukan waktu yang lama yang sebelumnya diikuti 

adanya  perubahan-perubahan  kecil  yang  saling  mengikuti  dengan  lambat 

disebut evolusi. Pada evolusi ini perubahan terjadi dengan sendirinya atau tidak 

direncanakan. Selain perubahan secara evolusi, perubahan yang cepat mengenai 
dasar kehidupan masyarakat disebut revolusi. Di dalam revolusi perubahan yang 

terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu., yang biasanya didahului oleh adanya 

pemberontakan. 
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· 
 
 
 
 
 
 

· 

 

Perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. 

Perubahan-perubahan  yang  kecil  pengaruhnya  adalah  perubahan-perubahan 

pada  unsur  struktur  sosial  yang  tidak  membawa  pengaruh  yang  berarti 
bagi  masyarakat.  Sedangkan  perubahan  yang  besar  pengaruhnya  dapat 

mengakibatkan perubahan dalam lembaga kemasyarakatan. 

Perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan dan perubahan 

yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan. 

Perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan merupakan perubahan 

yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak 

yang hendak mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. 

Perubahan yang tidak dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan- 

perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan 

pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial 
yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. 
 
 

3) Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perubahan Sosial dan Budaya 

Perubahan yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri (internal) 

· 
 
 
 
 
 
 

· 
 
 

 

· 
 
 

 

· 

Bertambah atau Berkurangnya Penduduk 

Berkurangnya  penduduk  yang  disebabkan  oleh  bencana  alam  atau  wabah 

penyakit dan dapat pula disebabkan karena migrasi. Sedangkan bertambahnya 

penduduk menyebabkan perubahan dalam struktur masyarakat terutama yang 

menyangkut lembaga-lembaga kemasyara-katan. 

Penemuan-penemuan baru 

Penemuan  satelite  menyebabkan  kemajuan  dalam  bidang  komunikasi  dan 

sebagainya. 

Pertentangan-pertentangan (konflik) dalam masyarakat 

Pertentangan dapat terjadi antar individu dengan kelompok atau pertentangan 

antar kelompok. 

Terjadinya  pemberontakan  atau  revolusi  di  dalam  tubuh  masyarakat  itu 

sendiri 
 
 

Revolusi merupakan perubahan yang cepat dan mengenai dasar atau sendi pokok dalam 

kehidupan masyarakat. Perubahan yang berasal dari luar masyarakat (eksternal) 

·  Berasal dari Lingkungan Alam Fisik yang Ada di Sekitar Masyarakat 

Terjadinya bencana alam dapat menyebabkan masyarakat yang tinggal di daerah 

tersebut terpaksa harus pindah ke tenpat lain dan beradaptasi dengan keadaan 
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yang baru. 

·  Peperangan dengan Negara Lain 

Peperangan dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Pada umumnya negara 

yang menang dalam peperangan memaksa negara yang kalah untuk menerima 

kebudayaannya 

·  Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain 

Pengaruh   kebudayaan   ini   cenderung   menimbulkan   pengaruh   timbal-balik 

jika  dilakukan  secara  fisik.  Akan  tetapi  jika  hubungan  melalui  alat  komunikasi 
maka pengaruh itu hanya dari satu pihak dengan masyarakat yang secara aktif 

menggunakkan alat komunikasi tersebut. 
 
 

Faktor  yang  mempengaruhi  jalannya  proses  perubahan.  Faktor  tersebut  dapat 

dibedakan menjadi faktor yang mendorong dan faktor yang menghalangi jalannya 

proses perubahan sosial, seperti berikut: 

1)   Faktor yang Mendorong Jalannya Proses Perubahan Sosial 

   Kontak dengan kebudayaan lain. Proses ini melalui difusi intra masyarakat atau 

difusi antar masyarakat, 

   Sistem pendidikan formal yang maju, 

   Sikap, menghargai karya orang lain dab keinginan untuk maju, 

   Toleransi, 

   Sistem terbuka memberi kesempatan terhadap orang untuk maju 

   Penduduk yang heterogen mempermudah terjadinya konflik yang menimbulkan 

kegoncangan dan mendorong terjadinya perubahan, 

   Ketidakpuasaan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, dan 

   Disorganisasi dalam masyarakat. 

2)  Faktor-Faktor yang Mengahalangi Jalannya Perubahan Sosial 

   Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, 

   Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, 

   Sikap yang mengagung-agungkan tradisi masa lampau, 

   Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat, 

   Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, 

   Prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing atau sikap yang tertutup, 
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   Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan 

   Adat atau kebiasaan yang cenderung sukar diubah. 
 
 

4) Proses Perubahan Sosial 

Proses perubahan sosial terdiri dari tiga tahap berurutan : 

·  invensi yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan, 

·  difusi, ialah proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam Sistem sosial, 

dan, 

·  konsekwensi yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai 

akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. 

Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat. 

Karena itu perubahan sosial adalah akibat komunikasi sosial. Beberapa pengamat 

terutama ahli anthropologi memerinci dua tahap tambahan dalam urutan proses di 
atas. Salah satunya ialah pengembangan inovasi yang terjadi setelah invensi sebelum 

terjadi difusi. Yang dimaksud ialah proses terbentuknya ide baru dari suatu bentuk 

hingga menjadi suatu bentuk yang memenuhi kebutuhan audiens penerima yang 

menghendaki. Kami tidak memasukkan tahap ini karena ia tidak selalu ada. Misalnya, 
jika inovasi itu dalam bentuk yang siap pakai. Tahap terakhir yang terjadi setelah 

konsekwensi, adalah menyusutnya inovasi, ini menjadi bagian dari konsekwensi. 

5) Bentuk Perubahan dalam Modernisasi 

Bentuk perubahan dalam pengertian modernisasi adalah perubahan yang terarah 

(directed  change)  yang  didasarkan  pada  suatu  perencanan.  Sedangkan  obyek 

perubahan tersebut adalah serluruh aspek yang terkait dengan manusia. Aspek-aspek 

tersebut adalah sebagai berikut: 

·  Aspek Sosio Demografi, yaitu proses perubahan unsur-unsur sosial, ekonomi, dan 

psikologi masyarakat, seperti pola perilaku dan peningkatan pendapatan. 

·  Aspek Struktur Organisasi Sosial, yaitu proses perubahan unsur-unsur dan norma- 

norma kemasyarakatan yang terwujud apabila manusia mengadakan hubungan 

dengan sesamanya di dalam lehidupan bermasyarakat. 

Modernisasi menyangkut perubahan sikap dan mentalitas, pengetahuan, keterampilan, 

serta struktur sosial masyarakat menuju suatu kehidupan yang modern (sesuai tuntutan 

jaman). Adapun gejala modernisasi ditandai denagn majunya pendidikan, teknologi, 
dan perekonomian, serta pesatnya urbanisasi. 

Ilmu pengetahuan adalah salah satu unsur yang diperlukan dalam proses modernisasi. 

Ilmu pengetahuan diperoleh melalui pendidikan. Karena itu pendidikan yang maju 

sangatlah dibutuhkan dalam menggali sumber daya manusia. Dengan pendidikan 

yang maju, manusia dapat menggapai masa depan yang lebih baik. Hal ini tentu saja 

menunjang terlaksananya modernisasi. Dengan terbentuknya sumber daya manusia 

yang  berkualitas  dan  dapat  diandalkan  melalui  pendidikan,  maka  mereka  dapat 
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diarahkan  untuk  menciptakan  dan  mengembangkan  teknologi  demi  terwujudnya 

modernisasi. 
 

a.   Ciri Manusia Modern 

Modernisasi   dapat   terwujud   apabila   masyarakatnya   memiliki   individu   yang 

mempunyai sikap modern. Menurut Alex Inkeles terdapat 9 ciri manusia modern. 
Ciri-ciri itu sebagai berikut: 

  Memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk 

perubahan. 

  Menyatakan pendapat atau opini mengenai lingkungannya sendiri atau kejadian 

yang terjadi jauh di luar lingkungannya serta dapat bersikap demokratis. 

  Mengahargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa 

lalu. 

  Memiliki perencanan dan pengorganisasian. 

  Percaya diri. 

  Perhitungan. 

  Menghargai harkat hidup manusia lain. 

  Lebih percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. 

  Menjunjung tinggi suatu sikap di mana imbalan yang diterima seseorang haruslah 

sesuai dengan prestasinya di dalam masyarakat. 
 

b.  Syarat-Syarat Modernisasi 

Menurut Soerjono Soekanto syarat-syarat modernisasi adalah sebagai berikut: 

   Cara berpikir ilmiah (scientific thinking) yang sudah melembaga dan tertanam 

kuat dalam kalangan pemerintah maupun dalam masyarakat luas. 

   Sistem administrasi negera yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. 

   Sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat pada suatu lembaga 

atau badan tertentu . 

   Penciptaan   iklim   yang   menyenangkan   (favourable)terhadap   modernisasi 

terutama media massa. 

   Tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. 

   Sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial (social  planning) sehingga 

tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. 
 

c.   Sikap Mental 

Modernisasi berjalan lancar perlu dukungan kebudayaan masyarakat. Kebudayaan 

suatu  masyarakat  dapat  menjadi  pendorong  sekaligus  penghambat  proses 
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modernisasi. Karena itu, sikap mental dan nilai budaya suatu masyarakat sangat 

menentukan diterima atau ditolaknya suatu perubahan atau modernisasi. Sikap 

mental yang dapat menjadi pendorong proses modernisasi, antara lain adalah rajin, 
tepat waktu, dan berani mengambil resiko. 
 
 

d.  Dampak Perubahan Sosial Budaya 

1)   Modernisasi 

Arti modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat yang bersifat 

tradisional menjadi masyarakat maju yang ditandai dengan adanya perubahan 

di segala bidang kehidupan. Beberapa pendapat para ahli sosiologi tentang 

modernisasi : 

   Menurut Wibert E. Moore, modernisasi adalah suatu transformasi total 

kehidupan  bersama  dalam  bidang  tekhnologi  dan  organisasi  sosial  dari 
yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang didahului oleh 

negara-negara Barat yang telah stabil. 

   MenurutSoerjonoSoekanto,modernisasiadalahsuatubentukdariperubahan 

sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan (social  
planning). 

2)  Dampak Negatif Modernisasi 

   Sikap materialistik : orang lebih mengejar kekayaan materi dibanding dengan 

kualitas diri. 

   Sikap individualistik: memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri dibanding 

menolong orang lain. 

   Sikap konsumerisme: sikap hidup yang boros / konsumtif. 

   Kesenjangan sosial ekonomi : timbulnya pelapisan sosial yang kuat antara 

yang kaya dengan yang miskin. 

   Pencemaran/ kerusakan lingkungan alam. 

   Kriminalitas. 

   Kenakalan remaja. 

3)  Globalisasi 

Arti  dari  globalisasi  adalah  suatu  system  atau  tatanan  yang  menyebabkan 

seseorang atau Negara tidak mungkin untuk mengisolasikan diri sebagai akibat 

dari kemajuan teknologi dan komunikasi dunia. Atau suatu kondisi dimana tidak 

ada lagi batas-batas antara satu Negara dengan Negara lain dalam hal teknologi 
komunikasi. 

Dengan perkembangan globalisasi menimbulkan kemajuan bagi suatu negara 

seperti : 
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   Masuknya budaya asing yang memperkaya budaya Indonesia. 

   Perubahan  pola  pikir  tradisional  menjadi  pola  pikir  rasional,  sistematis, 

analitis, logis. 

   Munculnya sikap lebih menghargai waktu, mau bekerja keras. 

   Pembagian kerja antara pria dan wanita mengurangi bias gender. 

   Berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi. 

   Berkembangnya cara berpikir kritis. 

4)  Dampak Negatif Globalisasi 

Unsur-unsur  budaya  asing  yang  masuk  ke  Indonesia  terutama  teknologi 

komunikasi  berakibat  pada  munculnya  perilaku  kekerasan  di  masyarakat, 
semakin  berkembangnya  gaya  hidup  (  free  sex  ),  dan  semakin  maraknya 

pornoaksi yang dapat diliput di web site secara bebas. 

Tantangan baru bangsa Indonesia  akibat globalisasi yang dapat mengancam 

eksistensi jati diri Bangsa Indonesia: 

   Guncangan Budaya (cultural shock) 

Ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan 

suatu pola kehidupan sosial yang tidak serasi fungsinya bagi masyarakat 

yang bersangkutan. Budaya yang masuk ke suatu masyarakat tidak selalu 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, kondisi seperti inipun 

juga dapat menimbulkan keguncangan budaya. 

   Ketertinggalan Budaya (cultural lag) 

Pertumbuhan   atau   perubahan   unsur   kebudayaan   yang   mengalami 

perubahan tidak sama cepatnya, misalnya perubahan pada budaya material 
akan lebih cepat berubah dibanding budaya immaterial. Ketidakseimbangan 

perubahan  antara  budaya  material  dan  immaterial  itulah  yang  disebut 

dengan ketertinggalan budaya. 

   Kebertahanan Budaya (cultural survival) 

Menggambarkan suatu kegiatan yang telah kehilangan fungsi pentingnya 

,dan tetap hidup dan berlaku semata-mata hanya di atas landasan adat 

isitadat. 

   Budaya Konflik (cultural conflict) 

Merupakan pertentangan kebudayaan yang bisa terjadi antara anggota- 

anggota kebudayaan yang satu dengan yang lain. 
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Antisipasi memudarnya jati diri bangsa karena globalisasi: 

   mamperkuat   ideologi   dan   nasionalisme   melalui   berbagai   kegiatan 

misalnya;upacara bendera, 

   pengimbangan kemajuan ilmu pengetahuan dengan iman, 

   mencegah meluasnya narkoba, pornoaksi melalui teknologi, miras, 

   mencintai produk dalam negeri, 

   meningkatkan persatuan dan kesatuan, 

   menjaga kelestarian lingkungan hidup, 

   orangtua semakin aktif dalam mendidik anak, 

   selektif terhadap budaya aasing yang masuk, dan 

   menjaga kelangsungan nilai dan norma masyarakat. 
 
 

c.  Perubahan Sosial-Budaya pada Masyarakat 

Perubahan sosial budaya merupakan gejala normal dan berkelanjutan. Perubahan terjadi 

sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia itu sendiri. Manusia selalu berubah dan 

menginginkan perubahan dalam hidupnya. Manusia merupakan makhluk yang dinamis, 
aktif, novatif, dan agresif yang selalu berkembang dan responsif terhadap perubahan 

yang terjadi di sekitar atau di lingkungan budaya mereka. 

Perubahan sosial dapat berlangsung secara cepat dan lambat. Revolusi merupakan 

bentuk perubahan sosial secara cepat, sedangkan evolusi merupakan bentuk perubahan 

sosial secara lambat. Perubahan sosial juga dapat berpengaruh secara luas dan tidak 

luas. Apabila berpengaruh luas, perubahan tersebut merupakan perubahan besar. 
Sebaliknya apabila berpengaruh tidak luas, perubahan tersebut merupakan perubahan 

kecil. Selain itu, perubahan sosial juga dapat terjadi karena direncanakan atau tidak 

direncanakan. 

Teori tentang perubahan sosial budaya, antara lain teori evolusioner menilai bahwa 

perubahan sosial memiliki arah yang tetap dilalui oleh semua masyarakat dari yang palig 

awal menuju tahap perkembangan terakhir.   Manakala tahap terakhir telah dicapai 
maka pada saat itu perubahan berakhir. Teori siklus juga melihat adanya siklus-siklus 

yang dilalui masyara-kat menuju perubahan. Akan tetapi teori ini berpandangan bahwa 

proses perubahan masyarakat bukan berakhir pada tahap terakhir yang sempurna, 
melainkan berputar kembali ke tahap awal untuk peralihan selanjutnya. 

Perubahan  bisa  secara  cepat,  tetapi  ada  pula  yang  berlangsung  secara  lambat. 

Perubahan evolusioner adalah perubahan yang berjalan secara lambat dari bentuk 

sederhana. Perubahan sosial ini meliputi perubahan teknologi, perilaku, norma, nilai, 
pola-pola, dan keyakinan. Perubahan kebudayaan adalah perubahan yang mencakup 

semua bagian kebudayaan baik kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, maupun 

bentuk serta aturan organisasi sosial. Perubahan sosial disebabkan adanya faktor dari 
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dalam dan dari luar masyarakat itu. 

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat mengakibatkan terjadinya perubahan 

nilai-nilai dan norma.   Oleh karena itu masyarakat Indonesia hendaknya menyikapi 
perubahan apapun dengan selektif. Perubahan tersebut harus diantisipasi dengan 

perilaku-perilaku  yang  positif,  tidak  terlalu  apriori. Sebab  sikap  apriori  dapat 

menyebabkan ketertinggalan kebudayaan. Perubahan sosial budaya akan terjadi dalam 

masyarakat selama masyarakat itu masih ada. 
 
 

d. Lembaga Keuangan dan Perdagangan Internasional 

1) Uang dan Lembaga Keuangan 

Pertukaran yang terjadi dalam masyarakat berlangsung dalam tiga tahap, yaitu 

pertukaran barang dengan barang, pertukaran barang dengan uang, dan pertukaran 

uang dengan perantaraan uang. 

Berdasarkan bahan pembuatannya, uang dibedakan menjadi uang logam dan uang 

kertas. Berdasarkan pihak yang menerbitkan atau mengedarkannya, uang dibedakan 

menjadi uang kartal dan uang giral.  Macam uang giral adalah cek, giro, dan kartu 

kredit.   Berdasarkan nilainya, uang dibedakan menjadi uang bernilai penuh,uang 

tidak bernilai penuh, dan uang kredit. 

Fungsi uang bagi masyarakat adalah sebagai satuan pengukur nilai, alat tukar- 

menukar, alat penimbun atau penyimpan kekayaan, dan sebagai standar pembayaran 

yang sah di masa depan. 

Bank  merupakan  badan  usaha  yang  menghimpun dana  dari  masyarakat  dalam 

rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.  Tugas  pokok  Bank  Indonesia 

adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menetapkan sasaran- 
sasaran moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur 

dan mengawasi bank. 

Tugas  pokok  bank  umum  adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam 

bentuk tabungan serta memberi kredit kepada masyarakat, menyediakan fasilitas 

untuk   perdagangan internasional. Memindahkan uang, memberikan pelayanan 

penyimpanan barang atau surat berharga, serta menawarkan jasa-jasa keungan 

lainnya, misalnya kartu kredit, kartu debit , dan ATM. 

Kegiatan BPR antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan 

atau deposito berjangka, memberikan kredit kepada nasabah, serta menempatkan 

dananya dalam bentuk SBI, tabungan atau deposito berjangka pada bank lain. 

Lembaga asuransi merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank 

yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung jika terjadi sesuatu yang 

menimbulkan kerugian dengn cara memberikan uang untuk mengganti (mengurangi) 

kerugian tersebut. 

Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan 

kredit kepada masyarakat dengan cara khusus, yaitu secara hukum gadai. Dana 
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pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang 

menjanjikan pensiun bagi pesertanya. 
 
 

b) Perdagangan Internasional dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia. 

Perdagangan  internasional  merupakan  semua  kegiatan  yang  berkaitan  dengan 

transaksi jual beli barang dan/atau jasa antar satu negara dan negara lain dengan 

tujuan mendapatkan keuntungan. 

Berbagai  faktor yang  dapat  membedakan  perdagangan  internasional  dengan 

perdagangan dalam negeri, antara lain sebagai berikut: 

   perdagangan internasinal membutuhkan jenis mata uang yang berbeda-beda. 

   tata  cara  pembayaran  dalam  perdagangan  internasional  relatif  rumit  dan 

beresiko tinggi. 

   perbedaan   kebijakan   yang   diterapkan   dalam   pelaksanaan   perdagangan 

internasional. 
 
 

Sumber penerimaan devisa negara, antara lain berasal dari ekspor barang, ekspor 

jasa, pariwisata, investasi keluar negeri, hadiah, dan hibah. Tujuan penggunaan 

devisa sebagai berikut: 

   mengimpor  barang  dari  luar  negeri,  baik  barang  modal  maupun  barang 

konsumsi, 

   mengimpor jasa dari luar negeri, 

   membayar keuntungan atau dividen terhadap penanaman modal asing, 

   membayar cicilan utang dan bunga pinjaman luar negeri, dan 

   membiayai kegiatan warga negarannya di luar negeri. 
 

Perdagangan  internasional  timbul  karena  adanya  perbedaan  keadaan  alam, 

kebudayaan, gaya hidup, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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3.   Latihan 

1.   Studi Kasus 

Ketika Anda mengkaji fenomena adanya perubahan sosial budaya pada masyarakat 

pinggiran kota, apa yang terfikir di benak kalian! Setelah itu cobalah membuat suatu 

uraian yang ada kaitannya dengan fenomena tersebut dan hubungkan uraian tersebut 

dengan konsep-konsep ilmu-ilmu Sosial dengan menggunakan salah satu pendekatan 

Tema dalam pengembangan pembelajaran IPS, sesuai Tema tersebut misalnya : 

a.   Perubahan perilaku Remaja 

b.  Tipi-tipe perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial tersebut. 
 

 

4.   Evaluasi 

Pilihan Ganda Berilah Tanda Silang (x) pada Jawaban yang Paling Benar 
 

1.   Cara yang dilakkukan pemerintah kolonial Jepang untuk memeras kekayaan rakyat 

Indonesia, ialah 

a.   Masyarakat wajib menanam pohon jarak untuk keperluan militer Jepang 

b.  Memperluas daerah perkebunan baru untuk ditanami tembakau, the, dan kopi 

c.   Mewajibkan rakyat membayar pajak yang tinggi untuk kepentingan Jepang 

d.  Hasil pertanian harus diserahkan kepada Jepang untuk kepentingan Jepang. 

2. Berikut ini adalah kebijakan moneter : 

1.   membeli surat-surat berharga 

2.   menaikkan suku bunga 

3.   melonggarkan kredit 

4.   menaikan cash catio 

Yang merupakan kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar adalah.. 

a.   1 dan 2 

b.   2 dan 3 

c.   3 dan 4 

d.   2 dan 4 

3.   Sesuai dengan hasil KMB, serdadu KNIL diwajibkan bergabung dengan Angkatan 

Perang Republik Indonesia Serikat yang disebut …. 

a.   BKR 
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b.  TKR 

c.   TNI 

d.  APRIS 

4.  Perhatikan pernyataan berikut. 
 

(1) Tidak mampu mendalami norma-norma 

(2) Adanya ketidakpercayaan diri pada yang bersangkutan 

(3) Kurangnya perhatian dalam melakukan pekerjaan 

(4) Tidak memiliki kemampuan untuk bersosialisasi. 

Berdasarkan pernyataan di atas, nomoryang termasuk faktor yang menyebabkan 

orang mengalami kesulitan dalam komunikasi bersosial, ialah 

a.   1,2,3 dan 4 

b.  1,2, dan 4 

c.   1,2, dan 3 

d.  2,3, dan 4 

5.  Dibawah ini adalah faktor pendorong dan manfaat perdagangan internasional: 

1.Ketidakmeratan sumber daya alam dan manusia 

2.Bisa mendapatkan semua barang 

3.Perbedaan kondisi dan kualitas sumber daya alam 

4.Timbul kemungkinan untuk membuat kebijaksanaan bersama 

5.Keuntungan dari spesialisasi 

Faktor pendorong bagi adanya Perdagangan Internasional adalah ... 

a.   1, 2, 4 

b.   2, 4, 5 

c.   1, 3, 5 

d.   2, 3, 4 

6. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 
 

(1) Sistem feodal telah menjadi tradisi dalam masyarakat, 

(2) Terbatasnya   jumlah   pegawai   pemerintah   yang   cakap   untuk   mengontrol 

masyarakat, 
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(3) Rakyat telah siap menerima ide-ide baru seperti yang tertuang dalam sistem pajak 

tanah. 
 

(4) Kepemilikan tanah sebagian besar masih berdasarkan warisan adat. 

Berdasarkan pernyataan di atas, faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan 

kebijakan Raffles ditunjukkan oleh nomor-nomor ….. 

a.   1,2,3, dan 4 

b.  1,2, dan 3 

c.   1,2, dan 4 

d.  2,3, dan 4 

7.  Gerakan DI/TII berawal karena penolakannya terhadap isi Perjanjian Renville dan cita- 

cita mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan ini dipelopori oleh …. 

a.   Amir Fatah 

b.  Kartosuwiryo 

c.   Ibnu Hajar 

d.  Daud Beureuh 

8. Dampak Serangan Umum 1 Maret 1949 bagi perjuangan diplomasi Indonesia di luar 

negeri adalah …. 

a. Dukungan internasional terhadap masalah Indonesia makin meningkat 

b. Negara-negara simpatisan memberi bantuan senjata kepada Indonesia 

c. Dunia internasional mendukung penyerahan kedaulatan 

d. Negara-negara Eropa mendorong Belanda melepaskan Indonesia 

9. Peranan Organisasi Budi Utomo pada masa pergerakan nasional, ialah … 

a. Memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan 

b. Mempertegas semangat nasioonalisme Indonesia 

c. Memajukan pengajaran dan meningkatkan derajat bangsa 

d. Memperjelas tujuan perjuangan bangsa mewujudkan kemerdekaan. 

10. Berikut ini adalah tugas Bank Indonesia, kecuali... 

a.   Mengatur dan mengawasi bank lainnya 

b.   Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

c.   Menghimpun dana masyarakat 
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d.   menetapkan kebijakan moneter. 

11.  Menurut fungsinya Bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito serta 

memberikan kredit jangka pendek adalah: 

a.   Bank Primer dan bank Sekunder 

b.   Bank Sentral dan Bank Umum 

c.   Bank Sirkulasi, Bank Perkreditan 

d.   Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. 

12. Yang termasuk manfaat perdagangan internasional adalah berikut ini , 

kecuali………… 

a.   mendapatkan devisa 

b.   perbedaan sumber alam 

c.   memperoleh keuntungan 

d.   memperluas kesempatan 

13. seorang melakukan penyimpangan sosial jika orang tersebut berbuat ….. 

a.  sesuatu di luar pengawasan sosial 

b.  mencontohperilaku orang lain 

c.  mengawasi perbuatan orang lain 

d.  sesuatu yang dilakukan tanpa sadar. 
 

14.  Cara atau tindakan yang dilakkukan seseorang seolah-olah menyimpang dari norma 

yang berlaku padahal sebenarnya tidak demikian. Penyimpangan tersebut biasanya... 

a.   Diterima masyarakat karena sesuai dengan perubahan zaman 

b.  Ditolak lingkungan tempat tinggal karena dapat mengganggu 

c.   Diterima masyarakat karena memang dikehendaki 

d.  Tidak dipedulikan masyarakat masyarakat karena mengganggu ketertib-an. 

15. Penggunaan narkotika tanpa izin dengan tujuan hanya untuk memperoleh kenikmatan 

merupakan tindakan …. 

a.   Penggelapan obat-obat terlarang 

b.  Pemicu keributan 

c.   Penyalahgunaan narkotika 

d.  Pencurian terencana. 
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16. Sejak kecil seorang anak diajarkan dasar-dasar pergaulan yang baik dalam lingkungan 

keluarga. Tujuannya agar anak …. 

a.   Mengerti tata krama dalam bersikap dan berperilaku 

b.  Mengetahui siapa saja saudara-saudaranya 

c.   Lebih cepat mengenal huruf-huruf 

d.  Mengenal jumlah anggota masyarakatnya. 

17. Pada tahun 1880 tembakau dari daerah perkebunan Deli, Serdang, dan Langkat 

mengalami penurunan kualitas. Hal ini berakibat pada adanya ….. 

a. Peningkatan produksi yang sangat besar 

b.  Penurunan permintaan hingga 50 persen 

c.   Penurunan harga hingga 50 persen 

d.  Pengurangan keuntungan dan gaji buruh. 

18. Peranan pers dalam pergerakan nasional, ialaj. 

a.   Memperluas wawasan bagi para pembaca 

b.  Menanamkan rasa cinta pembaca 

c.   Menyebaran cita-cita mencapai kemerdekaan 

d.  Menyampaikan informasi peristiwa yang terjadi 

19. Berikut ini yang bukan termasuk inti pidato Presiden Soekarno dalam rapat di 

lapangan Ikada, ialah ……. 

a.   Meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik 

Indonesia 

b.  Meminta  rakyat  untuk  memerangi  pasukan  Jepang  dan  siapapun  yang 

menghalangi keberlangsungan Negara Republik Indonesia 

c.   Meminta rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan baik 

d.  Memerintah rakyat untuk segera meninggalkan lapangan Ikada dengan tertib. 

20. Kongres Wanita I yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 22 – 25 Desember 

1928 tidak menegaskan hal-hal ….. 
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a. 

 

b. 

 

c. 

Memperjuangkan   kemandirian   kaum   wanita   melalui   pendidikan   dan 

kewirausahaan 

Mendorong kaum wanita melepsakan ikatan adat yang dapat menghambat 

kemajuan 

Meningkatkan derajat kaum wanita dalam kehidupan bermasyarakat 
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d.  Memperjuangkan  kaum  wanita  agar  memperoleh  kedudukan  yang  setara 

dengan kaum pria. 

Essay 

1. Jelaskan manfaat Lembaga Keuangan non Bank yang saudara ketahui dan berikan 

contohnya yang ada didaerah saudara tinggal. 

2. Apa perbedaan yang utama antara tugas pokok Bank Umum dengan Bank Indonesia/ 

Bank Sentral? 

3. Mengapa Kongres Pemuda II memiliki keistimewaan dibanding Kongres Pemuda I, 

sehingga setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda ? 

4. Mengapa Raffles meberlakukan kembali kebijakan wajib kerja ? 

5. Mengapa para tokoh Partai Nasional Indonesia ditangkap dan diadili oleh pemerintah 

kolonial Belanda ? 
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G.  Hubungan  Manusia dengan Bumi, Usaha Mempertahankan Republik 

Indonesia, Perubahan Pemerintahan dan Kerjasama Internasional 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
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Tujuan Pembelajaran 

a. Materi pelatihan ini, peserta dapat menginterpretasi peta tentang pola dan bentuk- 

bentuk muka bumi. 

b. Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan keterkaitan unsur-unsur geografis dan 

penduduk di kawasan Asia Tenggara. 

c. Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan pembagian permukaan bumi atas benua 

dan samudera 

d. Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan perjuangan bangsa Indonesia merebut 

Irian Barat 

e . Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan strategi nasional peristiwa Madiun/ PKI- 

DI/TII, G 30 S/PKI dan konflik-konflik internal lainnya 

f. Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya 

Reformasi 

g. Peserta diharapkan dapat menguraikan perkembangan lembaga internasional dan 

peran Indonesia dalam kerjasama Internasional 

h. Peserta diharapkan dapat menguraikan perilaku masyarakat dalam perubahan sosial- 

budaya di era global 

i. Peserta diharapkan dapat mendeskripsikan kerjasama antar negara-negara terhadap 

perekonomian Indonesia. 
 

 

Uraian Materi 

a. Hubungan Manusia dengan Bumi 

1) Peta tentang Bentuk dan Pola Muka Bumi 

Peta adalah gambar dari berbagai kenampakan bentuk-bentuk dari permukaan 

bumi  yang  disajikan  dengan  simbol-simbol  yang  mewakili  bentang  alam  dan 

bentang budaya. Simbol bentang alam yang dibahas yaitu daratan, lautan, dataran 

rendah, pegunungan, perbukitan, gunung, hutan, sungai, danau dan rawa. 

Gunung adalah bagian permukaan bumi yang menjulang ke atas dan lebih tinggi 

daripada daerah sekitarnya. Dataran tinggi adalah bagian dari permukaan bumi 
yang tanahnya relatif datar dan mempunyai ketinggian lebih dari 200 meter di 
atas permukaan laut. Dataran rendah adalah bagian dari dataran yang mempunyai 
ketinggian antara 0-200 meter di atas permukaan laut. 

Peta  topografi  adalah  peta  yang  menggambarkan  relief    permukaan  bumi. 
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Sedangkan garis kontur adalah garis yang menunjukkan variasi ketinggian suatu 

tempat. 

Geografi mempelajari pola-pola bentuk dan persebaran fenomena, memahami 

makna  atau  artinya,  berupaya  memanfaatkannya,  dan  mengintervensi  atau 

memodifikasi pola-pola guna mendapatkan manfaat yang lebih besar. 
 

a.   Keterkaitan   Unsur-Unsur   Geografis   dan   Penduduk   di   Kawasan   Asia 

Tenggara 

Kawasan   Asia   Tenggara   tergolong   atas   pulau-pulau   kontinental   Asia. 

Tercatat  ada  10  negara  yang  termasuk  Asia  Tenggara,  yaitu  Indonesia, 
Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Laos, Myanmar, dan Brunei 
Darussalam. 

Dalam usaha mengadakan pendekatan dengan Uni Eropa (dulu Masyarakat 

Ekonomi Eropa), ASEAN menjadikan Indonesia sebagai koordinator. Tujuan 

ASEAN adalah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan sosiokultural 
antar kawasan Asia Tenggara. 

Hubungan bilateral adalah hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua 

negara. Hubungan multilateral adalah hubungan kerja sama dengan beberapa 

Negara. 

Kerja sama regional adalah kerja sama antara negara-negara yang masih 

berada dalam satu kawasan. Sedangkan kerja sama internasional adalah kerja 

sama negara-negara yang meliput inegara di seluruh dunia. 
 
 

b.   Pembagian Permukaan Bumi Atas Benua dan Samudera 

 

1)  Pembagian Atas Benua 

Menurut para ahli, dulunya hanya ada satu benua yang disebut Pangea 

dan satu laut yaitu Laut Tetheys. Pangea kemudian pecah menjadi banyak 

benua  dan  pulau-pulau.  Apabila  kalian  perhatikan  garis  pantai  Benua 

Amerika bagian timur, bila ditempelkan dengan garis pantai Benua Eropa 

dan Afrika bagian barat maka akan pas (bersambung), seperti robekan 

kertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 22. Benua dan samudera di dunia  pada saat ini 
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Meskipun asal-usulnya dari satu benua, tetapi sekarang letaknya di permukaan 

bumi berbeda-beda, ada yang di dekat ekuator, ada yang dekat Kutub Utara, 
bahkan Benua Antartika letaknya di Kutub Selatan. Secara umum, menurut para 

ahli geografi terdapat lima benua di dunia, yaitu Benua Asia, Afrika, Amerika, 
Eropa, dan Australia. 
 

2)  Pembagian Benua Asia 

Menurut berbagai sumber, dijelaskan bahwa Benua Asia berada di antara 1o16' 

hingga 77o 41' LU serta di antara 26o 04' hingga 169o 40' BT. Total luas Benua Asia 

mencakup lebih kurang 44 juta km2. 

Apabila kalian perhatikan, Benua Asia berbatasan dengan Eropa di barat, Laut 

Merah dan Benua Afrika di Barat Laut, Samudra Hindia di Selatan, Samudra 

Pasifik di timur dan Laut Arktik di utara. Benua Asia dikelompokkan menjadi 
lima kawasan, yaitu Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia 

Tenggara.  Beberapa  istilah  tersebut  untuk  menunjukkan  kelompok  negara- 
negara yang ada di kawasan tersebut. 
 

a. Asia Barat 
 

Negara-negara yang termasuk kawasan Asia Barat antara lain Arab Saudi, 
Israel, Palestina, Yordania, Lebanon, Syria, Iran, Irak, Kuwait, dan beberapa 

negara kecil di sekitarnya. Kawasan ini sering juga disebut kawasan Timur 

Tengah. Menurut orang Eropa letaknya di timur tetapi tidak terlalu jauh. 

Wilayah Timur Tengah termasuk wilayah paling bergolak di dunia. Perebutan 

wilayah antara Palestina dengan Israel belum berakhir hingga saat ini. Ciri 
khas  kenampakan  alam  wilayah  Timur  Tengah  yaitu  tanahnya  gersang, 
kebanyakan berupa gurun pasir atau padang pasir, cuaca sangat panas 

hingga mencapai 50oC di siang hari pada musim panas, dan sangat dingin 

pada musim dingin, hingga hanya beberapa derajat celcius. Bangunan abadi 
yang ada di wilayah ini terdapat di Arab Saudi, yaitu Kakbah di kota Mekah. 
Kakbah dijadikan arah salat (kiblat) bagi umat Islam. 
 

b. Asia Timur 

Negara-negara  Asia  Timur  meliputi  Cina  termasuk  Hongkong,  Jepang, 

Korea, Mongolia, dan Taiwan. Orang Eropa menamakan kawasan Asia Timur 

sebagai Timur Jauh. Bagi orang Eropa letaknya di bagian timur sangat jauh. 
Republik Rakyat Cina (RRC) sebagian besar berupa wilayah bergunung- 
gunung, tanahnya relatif gersang. Iklimnya termasuk iklim sedang hingga 

dingin. 

Di daratan Cina Utara hidup beruang terkenal, disebut Panda. Bangunan 

buatan manusia yang sangat terkenal di dunia, yaitu Tembok Besar Cina. 
Berikut ini adalah peta Asia Timur, untuk lebih jelasnya, bukalah atlas kalian. 
Di bagian lainnya adalah Korea. Korea terpecah menjadi dua negara sejak 

pertengahan abad kedua puluh. Korea Utara yang berideologi komunis 

dibantu oleh Uni Soviet dan RRC, sedangkan Korea Selatan dibantu oleh 
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Amerika  Serikat.  Gagasan  penyatuan  kembali  (reunifikasi)  Korea  terus 

berlangsung, tetapi sampai kini belum terwujud. 
 

c. Asia Tengah 

Asia Tengah meliputi negara-negara Tajikhistan, Turkmenistan, Uzbekhistan, 

dan Kazakhstan serta beberapa negara bekas Uni Soviet yang ada di bagian 

selatan. Tanahnya relatif gersang dan beriklim dingin. Berikut ini adalah peta 

Asia Tengah, untuk lebih jelasnya, bukalah atlas kalian. 
 

d. Asia Selatan 

Kawasan negara-negara Asia Selatan hanya sedikit, yaitu India, Pakistan, 

Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, dan Nepal. Dalam beberapa 

atlas  sering  kali  Afghanistan  dimasukkan  dalam  kawasan  Asia  Tengah. 
India tengah dan utara termasuk bergunung-gunung yang relatif gersang. 
Lahan subur ada di bagian selatan, di sekitar sungai-sungai besar termasuk 

Sungai Gangga. Kondisinya hampir sama dengan Pakistan dan Bangladesh. 
Bangunan buatan manusia yang sangat terkenal adalah Istana Taj Mahal 
yang ada di India. Pada intinya Asia Selatan adalah satu rumpun dengan India. 
Pada perkembangannya, India kemudian pecah menjadi beberapa negara, 
yaitu India, Pakistan, dan Bangladesh. India mayoritas beragama Hindu, 
sedangkan Pakistan Barat dan Pakistan Timur pada awalnya merupakan satu 

negara yang penduduknya mayoritas beragam Islam. Selanjutnya Pakistan 

Timur memerdekakan diri dan berganti nama menjadi Bangladesh. 
 

e. Asia Tenggara 

Kelompok  negara  Asia  Tenggara  meliputi  semua  negara-negara  ASEAN. 

Wilayah ini termasuk subur untuk pertanian. Vietnam dan Thailand bahkan 

sempat dijuluki gudang beras Asia Tenggara. Bangunan buatan manusia yang 

termasyhur adalah Borobudur di Indonesia dan Angkor Wat di Bangkok. 
 
 
 

3)  Pembagian Atas Benua Eropa 

Luas Benua Eropa sekitar 10,9 juta km2. Benua ini terletak pada garis lintang 

antara 71o LU hingga 36o LU serta berada pada garis bujur antara 66o BT hingga 

9o BB. Berikut ini adalah peta Eropa, untuk lebih jelasnya, bukalah atlas kalian! 
Batas-batas Benua Eropa adalah sebagai berikut: 

   Utara 

   Selatan 

   Barat 

   Timur 

: Laut Artik 

: Laut Tengah 

: Samudra Atlantik 

: Pegunungan Ural 
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Benua Eropa terbagi menjadi empat kawasan. Antara lain Eropa Barat, Eropa 

Utara, Eropa Selatan, dan Eropa Timur. 
 

a)  Eropa Barat 
 

Eropa Barat meliputi Belgia, Nederland (Belanda), dan Luxemburg (disingkat 

Benelux), Jerman, Prancis, dan Swiss. Bagian tepi barat Eropa relatif datar, 
bagian agak ke tengah relatif bergunung-gunung. Eropa barat memiliki iklim 

dingin. Bangunan buatan manusia yang sangat terkenal di dunia adalah 

Menara  Eifel  yang  ada  di  kota  Paris,  Prancis.  Bangunan  lainnya  adalah 

bendungan-bendungan teluk dan kincir angin, yang ada di Belanda. 
 

b)  Eropa Utara 
 

Negara-negaradiEropaUtarameliputiSwedia,Denmark,Norwegia,Finlandia. 
Kelompok negara-negara ini juga disebut negara-negara Skandinavia. 
 

c)  Eropa Selatan 
 

Eropa Selatan meliputi Italia, Swiss, Spanyol, Portugal, dan Austria. Wilayah 

negara ini relatif bergunung-gunung berada pada iklim sedang. Bangunan 

yang terkenal adalah Istana Paus di Vatikan, Menara Pisa, dan Colloseum di 
Italia. 
 

d)  Eropa Timur 
 

Negara-negara di Eropa Timur meliputi Polandia, Republik Ceko, Slowakia, 
Hongaria, Rumania, Bulgaria, dan Albania. Sebagian besar kawasan Eropa 

Timur merupakan bagian dari dataran Eropa besar yang membentang sampai 
jauh ke Rusia bagian barat. Beberapa bagian dari dataran ini merupakan 

lahan yang tidak subur. Sebagian lahan yang lain cukup subur sehingga 

mampu mendukung tumbuhnya tanaman sereal. Lahan subur ini terutama 

terdapat di Ukraina dan wilayah barat Rusia. 
 

e)  Kawasan Balkan 
 

Di samping negara-negara yang telah disebutkan di atas, ada negara-negara 

yang disebut kawasan Balkan, yang sebagian adalah negara Eropa Timur 

dan Eropa Selatan. Negara-negara itu meliputi Slovenia, Kroasia, Bosnia, 
Yugoslavia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, Macedo-nia, Albania, dan Yunani. 
 

Balkan berasal dari bahasa Turki yang artinya pegunungan. Bentang alam 

utama kawasan Balkan adalah pegunungan dan perbukitan kasar. Hampir 

seluruh kawasan ini pernah menjadi bagian dari imperium Turki selama 

berabad-abad. Peta di atas adalah peta kawasan Balkan. Untuk lebih jelasnya, 
bukalah atlas kalian! 
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4)  Benua Afrika 

Luas Benua Afrika sekitar 30,3 juta km2. Benua ini terletak pada garis lintang 

antara 37o LU hingga 34o LS serta berada pada garis bujur antara 51o BT hingga 

17o BB. Batas-batas Benua Afrika adalah: 

   Batas timur adalah Laut Merah, Benua Asia, Samudra Hindia. 

   Batas selatan adalah Samudra Hindia. 

   Batas barat adalah Samudra Atlantik. 

   Batas utara adalah Laut Tengah. 
 
 
 

Benua Afrika terdiri atas lima kawasan, antara lain: 

   Afrika Utara meliputi Mesir, Sudan, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko 

   Afrika Barat meliputi Sahara Barat, Mauritania, Senegal, Guinea, Gambia, 

   Sierra Leone, Pantai Gading, Ghana. 

   Burkina Fasso, Nigeria, dan Kamerun. 

   Afrika Tengah meliputi Chad, Afrika Tengah, Zaire, Zambia, Malawi, dan 

Gabon. 

   Afrika Timur meliputi Ethiopia, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, 

dan Rwanda. 

   Afrika Selatan meliputi Angola, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Mozambik, 

Afrika Selatan, dan Lesotho. 
 
 

Secara umum Afrika Utara merupakan wilayah gurun pasir. Bagian Afrika lainnya 

juga merupakan wilayah yang gersang, dan sebagian besar merupakan habitat 

binatang liar. Bangunan buatan manusia yang paling terkenal di Afrika terdapat 

di Mesir, yaitu Piramida dan Spinx. Selain itu di Mesir juga terdapat sungai yang 

terkenal, yaitu Sungai Nil. 
 
 

5) 

 
 

Pembagian Atas Benua Amerika 

 

Luas Benua Amerika sekitar 42,1 juta km2. Benua ini terletak pada garis lintang 

antara 72o LU hingga 56o LS serta berada pada garis bujur antara 172o 27' BT 

hingga 34o 45' BB. Di samping ini adalah peta Benua Amerika, untuk lebih 

jelasnya, bukalah atlas kalian! 

Batas-batas Benua Amerika adalah: 

   Batas timur adalah Samudra Atlantik. 
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   Batas selatan adalah Samudra Pasifik. 

   Batas barat adalah Samudra Pasifik. 

   Batas utara adalah Laut Arktik. 
 
 

a)  Benua Amerika 

Benua Amerika dibagi, meliputi: 
 

(1) Amerika  Utara  terdiri  atas  Kanada,  Amerika  Serikat,  dan  Meksiko. 
Amerika Utara merupakan wilayah di dunia yang paling maju dan kaya. 
Negara-negara di Amerika Utara memiliki kekayaan alam dan tanah yang 

subur. 

Sumber daya manusianya mampu menciptakan teknologi yang canggih. 

Penduduk yang menempati Amerika Utara antara lain Indian Amerika, 
Eropa, Eskimo, Asia, dan Afrika Hitam. Indian merupakan penduduk 

asli benua Amerika yang sekarang terutama tinggal di Meksiko. Bahasa 

yang digunakan di Amerika Utara antara lain bahasa Inggris, Spanyol, 
dan Prancis. Agama yang dianut penduduk Amerika Utara adalah agama 

Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen Ortodoks Timur, dan Yahudi. 
 

(2) Amerika Selatan terdiri atas Argentina, Brazil, Cili, Paraguay, Bolivia, Peru, 
Ekuador, Kolombia, Venezuela, Guyana, dan Suriname. Amerika Selatan 

disebut juga Amerika Latin karena bahasa yang digunakan adalah bahasa 

Spanyol dan Portugis yang tumbuh dari bahasa latin. Amerika Selatan 

memiliki banyak kekayaan alam namun pembangunan di negara-negara 

Amerika Selatan berjalan lambat. 

Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Amerika Selatan bekerja 

di  bidang  pertanian,  perkebunan,  dan  peternakan.  Hasil  utamanya 

adalah  hasil  pertanian.  Pengelompokkan  penduduk  dan  diskriminasi 
masih terasa di Amerika Selatan. Ekuador, Bolivia, dan Peru berpenduduk 

orang Indian, Argentina, dan Cili keturunan orang Eropa, Venezuela, 
Kolombia, Brasilia, Parauguai keturunan orang Mestizo. Agama yang 

dianut penduduk Amerika Selatan adalah Katolik Roma. 
 

(3) Amerika Tengah merupakan daratan yang sempit yang menghubungkan 

Amerika Utara dan Selatan. Amerika Tengah terdiri atas El Salvador, 
Guatemala,  Kostarika,  Panama,  Nikaragua,  Honduras,  Kuba,  Haiti, 
Dominika, Puerto Riko, dan Jamaika. Penduduk asli Amerika Tengah 

adalah orang Indian. 

Pendatang   yang   kemudian   berkembang   adalah   Bangsa   Spanyol. 

Agama yang dianut penduduk Amerika Tengah antara lain Katolik dan 

kepercayaan tradisional. Pertanian merupakan sektor terpenting bagi 
kehidupan  ekonomi  Ameria  Tengah.  Negara  paling  maju  di  wilayah 

Amerika adalah Amerika Serikat (AS). Wilayah Amerika Serikat sangat 

luas. Sebagian besar berupa daratan. Hutannya masih sangat luas. Ada 
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gurun pasir sangat luas yang terkenal, yaitu Gurun Pasir Nevada dan Air 

Terjun Niagara. Penduduknya kebanyakan hidup di perkotaan. Bangunan 

buatan manusia yang populer adalah Gedung Putih (Istana Presiden AS), 
Gedung PBB New York, dan Patung Liberty. 
 
 

b)  Benua Australia 

Benua  Australia  merupakan  sebuah  benua  sekaligus  negara.  Australia 

terletak di sebelah tenggara Indonesia. Negara ini merupakan negara maju 

yang berada sangat jauh dari Eropa dan Amerika. Australia secara fisik lebih 

dekat dengan Asia Tenggara. Australia terbentang antara 11o LS hingga 

44o LS, dan 113o BT hingga 153o BT. Panjang dari barat ke timur sekitar 4.000 

km, sedangkan jarak utara selatan 3.900 km. Luas Benua Australia beserta 

beberapa pulau kecil sekitar 7,8 juta km2. 

Iklim yang ada di Australia, bagian utara beriklim tropis, sedangkan Australia 

bagian tengah beriklim gurun. Austalia merupakan negara persemakmuran 

yang terdiri atas 6 negara bagian dan 2 teritorial. Negara-negara tersebut di 
antaranya Australia Selatan, Australia Barat, New South Wales, Tasmania, 
Quensland,  Victoria,  Teritorial  Australia  Utara,  dan  Teritorial  ibu  kota 

Australia. Hingga tahun 1788, Australia dihuni oleh suku Aborigin. Suku 

ini adalah penduduk asli Australia. Suku Aborigin termasuk ras Australoid, 
berambut kriting, dan berkulit hitam. 

Orang Inggris yang pertama kali menginjakkan kaki di Australia adalah James 

Cook. Kerajaan Inggris menggunakan Australia sebagai tempat pembuangan 

atau penjara bagi para penjahat Inggris pada tahun 1787. Selanjutnya orang 

Inggris berbondong-bondong ke Australia setelah mengetahui Australia kaya 

akan bahan tambang. Sampai tahun 2004, Australia berpenduduk sekitar 22 

juta orang. Sebagian besar penduduk Australia merupakan keturunan Eropa. 
Lebih dari 90% penduduk Australia orang keturunan Inggris. Sekitar dua 

pertiga penduduknya tinggal di wilayah perkotaan. Perekonomian Australia 

mengandalkan pada sektor pertanian dan pertambangan. Sekitar 60% lahan 

pertanian berupa ladang gandum, yaitu seluas 8 juta hektar dengan hanya 

berpenduduk 22 juta orang, maka kebutuhan gandum berlebihan. 
 
 

6)  Pembagian Atas Samudera. 
 

Samudera atau Lautan (dari bahasa Sansekerta) adalah laut yang luas dan 

merupakan massa air asin yang sambung-menyambung meliputi permukaan 

bumi  yang  dibatasi  oleh  benua  ataupun  kepulauan  yang  besar.  Ada  lima 

samudera di bumi yaitu: 

 

 
 
 
 

Samudra Arktik 

Samudra Atlantik 

Samudra Hindia 
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Samudra Pasifik/Lautan Teduh 

Samudra Antarktika/Lautan Selatan 

Samudra meliputi 71% permukaan bumi, dengan area sekitar 361 juta 

kilometer persegi, isi samudra sekitar 1.370 juta km³, dengan kedalaman rata-rata 

3.790 meter. (Perhitungan tersebut tidak termasuk laut yang tak berhubungan 

dengan samudra, seperti Laut Kaspia). Bagian yang lebih kecil dari samudra 

adalah laut, selat, teluk. 
 

 

5.   Usaha Mempertahankan Republik Indonesia 

a.   Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat 

Masalah Irian Barat yang seharusnya diselesaikan satu tahun sesudah KMB, ternyata 

berlarur-larut dan terkesan Belanda mengulur-ulur waktu. Perundingan bilateral 
antara Indonesia – Belanda dalam kurun waktu antara tahun 1950 – 1953 tidak 

membuahkan hasil. 

Akhirnya  pemerintah  Indonesia  mengambil  langkah  perjuangan  diplomasi  lain; 

seperti: memasukkan masalah Irian Barat dalam agenda Konferensi Asia Afrika 

tahun 1955 di Bandung, Sidang Dewan Keamanan, pemutusan hubungan diplomatik 

serta pembatalan secara sepihak kerja sama Uni Indonesia – Belanda pada tahun 

1954 dan 1956. Selain upaya diplomasi, pemerintah Indonesia juga menjalankan 

konfrontasi terhadap aktivitas ekonomi dan politik Belanda. 

Perjuangan pembebasan Irian Barat mencapai puncaknya pada tahun 1962, karena 

pada tanggal 15 Agustus 1962 Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian 

New York. Isi pokok perjanjian adalah : 

   Selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1962, pemerintahan sementara (UNTEA) 

akan tiba di Irian Barat untuk serah terima pemerintahan dari Belanda 

   Pemerintahan sementara akan menggunakan tenaga bantuan sipil dan militer 

Indonesia dan beberapa tenaga Belanda yang diperlukan. 

   Angkatan perang Belanda berangsur-angsur dikembalikan 

   Sejak 31 Desember 1962, bendera Indonesia mulai berkibar di sebelah bendera 

PBB 

   Pemulangan anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai 1 Mei 1963 

dan saat itu Indonesia menerima Irian Barat dari pemerintahan sementara. 

Sebagai bagian dari Persetujuan New York, Indonesia wajib melaksanakan penentuan 

pendapat rakyat. Penyelenggaraan pepera dilaksanakan dalam tiga tahap 

Tahap I :   dilaksanakan 24 Maret 1969 untuk konsultasi dengan dengan dewan- 

dewan kabupaten 

Tahap II :   pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera dari 8 kabupaten. 
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terpilih 1.026 anggota, 43 orang diantaranya perempuan. 

Tahap III   :   pelaksanaan Pepera di kabupaten-kabupaten sejak 14 Juli 1969 dan 

berakhir di Merauke 4 Agustus 1969. 

Hasil Pepera di bawa ke New York oleh utusan Sekretaris Jenderal PBB, Duta Besar 

Ortis Sanz, untuk dilaporkan dalam Sidang Umum PBB ke-24 tanggal 19 Nopember 

1969. 
 
 

b.  Peristiwa Tragedi Nasional Peristiwa Madiun/PKI, DI/TII,  G 30 S/PKI  dan Konflik- 

Konflik Internal Lainnya. 

Pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun digerakkan oleh FDR dan PKI di bawah 

pimpinan  Musso  dan  Amir  Syarifudin.  Gerakan  FDR  dan  PKI  ini  telah  banyak 

membunuh tokoh agama dan PNI di daerah Madiun dan sekitarnya. 

Gerakan penumpasan pemberontakan PKI tahun 1948 dilakukan oleh TNI, khususnya 

Divisi Siliwangi, kekuatan TNI dari Jawa Timur dan kesatuan yang lain. Gerakkan DI/ 
TII di Jawa Barat dilatarbelakangi oleh rasa tidak puas dengan keputusan Perjanjian 

Renville yang mengharuskanTNI keluar dari daerah kantong dan masuk ke wilayah 

RI. Pasukan yang tidak ikut hijrah berniat mendirikan Negara Islam.  Terbentuknya 

DI/TII Kartosuwiryo ini ternyata menyebar ke daerah lain, seperti Aceh dan Sulawesi 
Selatan. Pemerintah akhirnya dapat mengatasi setiap gerakan DI/TII yang akan 

mengganggu  stabilitas  nasional  Indonesia.  Sebelum  meletus,  G30  S/PKI  terus 

memperkuat diri, misalnya dengan propaganda agitasi, memojokkan lawan-lawan 

politiknya,  mengusulkan  pembentukan  angkatan  Kelima,  dan  menghembuskan 

adanya Dewan Jenderal. 

Pada tanggal 1 oktober 1965 dini hari PKI mulai menculik dan membunuh beberapa 

pimpinan teras TNI/AD dan juga menduduki RRI. Gerakan 30 September dipimpin 

oleh Letkol Untung. G30 S/PKI akhirnya dapat ditumpas oleh TNI dan semua kekuatan 

serta komponen bangsa yang lain yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945, 
sampai akhirnya PKI dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966. Tragedi nasional yang 

mengganggu stabilitas nasional ternyata tidak hanya pemberontakan PKI tahun 

1948, gerakan DI/TII, dan juga G 30 S/PKI, tetapi juga terjadinya konflik-konflik antar 

agama dan antar etnis di berbagai daerah, seperti di Maluku, Poso, dan Sambas, 
Kalimantan Barat. 
 
 

2.   Masa Pemerintahan Orde Baru 

Salah satu kendala stabilitas nasional pada masa Orde Lama adalah begitu banyaknya 

partai  dengan  friksi  ideologi  yang  sangat  kental.  Partai-partai  ini  sering  saling 

menjatuhkan,  sehinggar  kelanggengan  suatu  pemerintahan  tidak  berjalan  lama. 
Kenyataan ini disadari benar oleh pemerintah Orde Baru. Untuk itu,  pemerintah Orde 

Baru mengambil kebijakan guna mengurangi jumlah partai di Indonesia dengan cara 

menggabungkan (fusi) partai-partai yang memiliki persamaan program   dalam satu 

partai. Jadi penggabungan ini tidak didasarkan atas persamaan ideologi. Dari proses 

ini akhirnya terbentuk dua partai politik dan satu golongan karya. Dua partai politik 
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tersebut adalah 

a)  Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, 

Partai Murba, IPKI, dan, Parkindo. Fusi ini dilakukan pada tanggal 11 Januari 1973. 

b)  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan penggabungan dari NU, 

Parmusi, PSII, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Fusi ini dilakukan pada 

tanggal 5 Januari 1973. 

Sementara Golongan Karya (Golkar) bukan merupakan hasil fusi partai politik. Golkar 

berdiri sendiri sebagai sebuah organisasi massa. Organisasi ini juga diberi hak untuk 

ikut dalam pemilu. Dari kenyataan ini, timbul kesan bahwa kebijakan penyederhanaan 

partai dimaksudkan untuk memberi jalan bagi dominasi Golkar dalam setiap pemilu. 
Dengan cara ini, kelanggengan pemerintah Orde Baru dapat terus dijaga. 

Usaha penyederhanaan partai diikuti dengan mensosialisasikan Pancasila sebagai satu- 

satunya asas partai (azas tunggal). Dengan demikian, friksi ideologi seperti yang terjadi 
pada masa Orde Lama tidak terjadi lagi. Stabilitas nasional pun bisa dijamin. 

Pemerintah Orde Baru berusaha menyelamatkan ekonomi nasional dengan melakukan 

stabilisasi ekonomi. Tujuannya untuk mengendalikan inflasi agar harga-harga khususnya 

kebutuhan pokok tidak meningkat terus. Perlu diketahui pada awal tahun 1966 tingkat 

inflasi mencapai 650 % dengan jumlah hutang luar negeri sebanyak 2,3 milyar dolar dan 

1,7 milyar hutang sebelumnya yang jatuh tempo pada tahun 1967. 

Untuk  membangun  perekonomian  Indonesia,  MPRS  mengeluarkan  ketetapan  No. 

XXIII/MPRS/1966  tentang  Pembaharuan  Kebijakan  Landasan  Ekonomi,  Keuangan, 
dan  Pembangunan. Dengan  dasar  TAP  MPRS  tersebut  pemerintah  mengadakan 

pembaharuan landasan ekonomi dari ekonomi terpimpin ke arah demokrasi ekonomi. 
Sejak bulan Oktober 1967 hingga pertengahan tahun 1968 pemerintah telah menertibkan 

keuangan negara yang dipusatkan pada deferred  payment khusus, kredit dari dana 

revolusi, cadangan nasional, pampasan perang Jepang, PN-PN dan PT-PT.   Hasilnya 

adalah mengembalikan uang negara sebanyak US $ 9.571.586.33, Yen 145.381.442 dan 

Rp. 494.947.761,37, emas seberat 1.005.403 kg dan perak seberat 100 kg. 

Untuk memulihkan perekonomian negara, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah 

meliputi : 

   Penyesuaian   pengeluaran   negara   dengan   pendapatan   sehingga 

keseimbangan antara pengeluaran dengan penerimaan 

terdapat 

   Penundaan pembayaran hutang-hutang dari luar negeri dan berusaha memperoleh 

kredit baru 

   Pengendoran peraturan dan penguasaan pemerintah atas kegiatan perdagangan 

terutama masalah harga, tarif dan subsidi. 

   Penyederhanaan dan penertiban aparatur negara. 
 
 

Untuk mempercepat usaha stabilitas ekonomi dan pertumbuhannya pada tanggal 
15 Juni 1968 keluar Kepres No. 195 th. 1968, tujuannya membentuk tim ahli ekonomi 
yang bertugas mengikuti perkembangan ekonomi dan mengguna-kan pertimbangan- 
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pertimbangan mengenai masalah ekonomi kepada Presiden. Tim ahli ekonomi tersebut 

terdiri dari Prof. Dr. Wijoyo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardana, Prof. Dr. Sumitro Joyo 

Hadikusumo, Drs. Radius Prawiro, Prof. Dr. Ir. Moh. Sadli, Dr. Emil Salim, Drs. Frans 

Seda, dan Prof. Dr. Subroto. 

Secara keseluruhan sejak dicanangkannya Pelita I (1969) hingga Pelita V (1994) di 

bawah pemerintahan Orde  Baru  secara  ekonomis Indonesia mengalami kemajuan 

secara nyata.  Sasaran pertumbuhan ekonomi adalah mencapai keseimbangan antara 

sektor pertanian dengan sektor industri serta untuk terpenuhinya kebutuhan pokok 

rakyat. Bahkan pendapatan per kapita naik lebih dari sepuluh kali lipat dalam jangka 25 

tahun tersebut. 

Pertumbuhan   dan   perkembangan   perekonomian   yang   demikian   pesat   karena 

pemerintah   Orde   Baru   memberlakukan   kebijakan   dalam   pembangunan   yang 

dilandaskan pada pandangan pragmatisme, dengan pertumbuhan ekonomi sebagai 
tujuan utama melalui penerapan kebijakan yang beroriaentasi pada sistim pasar. Dalam 

kondisi pemerintahan yang masih bergaya paternalistik-nasionalistik, akhirnya dalam 

pelaksanaannya banyak menimbulkan pro dan kontra. Meskipun derap pembangunan 

dijabarkan untuk menjangkau kehidupan rakyat banyak. Namun dalam pengembangan 

dunia bisnis condong memberikan fasilitas khusus dalam kelompok tertentu sehingga 

terjadi KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) seperti dengan adanya kelompok cukong, 
kelompok keluarga dan kelompok yang berafiliasi dengan kekuasaan. 
 
 

3.  Krisis, Keruntuhan Orde Baru dan Gerakan Reformasi 

Pada masa pemerintahan Orde Baru hasil-hasil pembangunan selalu diberitakan tentang 

keberhasilan-keberhasilannya. Namun hasil-hasil pem-bangunan itu sendiri sebenarnya 

memunculkan kelompok masyarakat yang terpinggirkan (marginal) yang tidak ikut 

atau tidak dapat menikmati pembangunan pada satu sisi. 

Pada sisi yang lain justru ironisnya para penyelenggara negara yang birokratis dan 

cenderung tidak jujur sehingga isu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) muncul 
dan mengakar. Ditambah karena sistem kekuasaan yang cenderung absolut, karena 

wewenang  dan  kekuasaan  presiden  yang  berlebihan  sehingga  menciptakan  dan 

terkumpul menjadi krisis multi-dimensional di hampir seluruh aspek kehidupan. Kondisi 
ini diperparah ketika pada pertengahan tahun 1997 krisis moneter melanda bangsa 

Indonesia. 

Krisis ini dipicu oleh kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang 

berakibat lesunya perekonomian. Di samping itu, jatuh tempo pembayaran utang para 

pengusaha dan pemerintah pada tahun 1998, laju inflasi hingga mencapai dua digit, 
adanya perubahan dari swasembada beras ke pengimpor beras, langkanya 9 bahan 

pokokmakananakibatmahalnyaharga,beberapainvestormencabutmodalnyasehingga 

mengakibatkan PHK, beberapa perusahaan swasta dan nasional bangkrut sehingga 

banyak pengangguran. Kondisi-kondisi ini tidak mampu diatasi oleh pemerintah Orde 

Baru sehingga krisis ekonomi dan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan melanda. 

Kondisi tersebut di atas membuat para akademisi mulai berani membicarakan tentang 

krisis yang terjadi melalui forum diskusi, seminar di kampus-kampus. Namun, kuatnya 
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pemerintah (rezim) sehingga suara vokal tersebut direspon dengan upaya penangkapan 

atau  bahkan  pemenjaraan,  sehingga  menimbulkan  rasa  tidak  senang  dan  antipati 
terhadap tindakan pemerintah saat itu. Tindakan represif ini tidak membuat surut para 

aktivis yang menginginkan perubahan ke arah perbaikan yang diinginkan, tetapi justru 

semakin kuat muncul bahkan menjadi pemicu daerah-daerah lain di Indonesia untuk 

melakukan hal yang sama. 

Ketika Sidang Umum MPR 1998 memutuskan untuk mengangkat dan melantik Suharto 

menjadi Presiden RI, aksi demonstrasi berjalan sangat ramai dan bentrokan antara 

mahasiswa  dan  aparat  keamanan  tidak  terhindarkan.  Kerusuhan  demi  kerusuhan 

terjadi saling menyusul di beberapa daerah. Peristiwa bentrokan mahasiswa dengan 

aparat keamanan terjadi hingga menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti (Elang 

Mulyana lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, Hafidhin Royan) meninggal. 
Peristiwa pada bulan Mei 1998 menambah suram kondisi di Indonesia yang diwarnai 
kasus penjarahan massal, pembakaran, hingga aksi pelecehan sexual terhadap wanita 

keturunan Tionghoa. 

Tanggal 18 Mei 1998 aksi demonstrasi mahasiswa kembali terjadi dengan sasaran 

menuju gedung DPR/MPR. Presiden Suharto ketika itu menanggapi kekurangpuasan 

mahasiswa dengan mengambil tindakan membentuk komite reformasi dan membentuk 

kabinet  reformasi.  Namun,  kebijakan  ini  tidak  didukung  dengan  baik  di  kalangan 

mahasiswa dan masyarakat. Demonstrasi kembali terjadi karena rasa ketidakpuasan 

atas kebijakan yang diterapkan. Bahkan beberapa pembantu presiden (mentri) pada 

waktu itu mengundurkan diri. 

Dalam kondisi seperti itu membuat hati Presiden Suharto harus menentukan pilihannya, 

dan pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Suharto menyatakan pengunduran dirinya 

sebagai  Presiden  RI.  Keputusan  ini  selanjutnya  diikuti  dengan  pengangkatan  dan 

pengambilan sumpah jabatan BJ. Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil 
presiden menjadi Presiden RI di istana negara. 
 

4.   Perubahan Pemerintahan dan Kerjasama Internasional 

a.   Berakhirnya Masa Orde Baru dan Lahirnya Reformasi 

Orde baru dikenal sebagai orde pembangunan karena kegiatan pembangunan 

terutama pembangunan ekonomi dan sarana prasarana sangat digiatkan. 

Dalam bidang pembangunan politik dan moralitas, Orde Baru boleh dikatakan 

gagal. Kekuasaan  lebih  cenderung  sentralistik  dan  otoriter,  demokrasi  tidak 

berjalan sebagaimana mestinya, KKN makin merajalela, serta ketidakjujuran, dan 

ketidakadilan sudah menjadi kebiasaan,   timbulah krisis multidimensional, yaitu 

krisis politik, krisis ekonomi, krisis hukum, dan krisis kepercayaan. 

Berbagai krisis pada akhir masa Orde Baru telah menimbulkan berbagai protes dan 

demonstrasi menuntut turunnya Presiden Suharto dan menghapus dwifungsi ABRI. 
Timbul pula berbagai kerusuhan yang mnyebabkan perekonomian nasional porak 

poranda. 

Tanggal  19  Mei  1998,  terjadi  pendudukan  gedung  DPR/MPRRI  dan  menuntut 

Presiden Suharto lengser, dan segera dilakukan reformasi.Tanggal 20 Mei 1998, 
Presiden  Suharto  memanggil  para  tokoh  nasional  untuk  membentuk  Dewan 
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Reformasi tetapi gagal. Tanggal 21 Mei 1998, Presiden Suharto meletakkan jabatan 

dan digantikan oleh B.J. Habibie. Tanggal 22 Mei 1998., dibentuk Kabinet Reformasi 
Pembangunan. 
 

b.   Perkembangan  Lembaga-Lembaga  Internasional  dan  Peran  Indonesia  dalam 

Kerjasama Internasional 

Sebelum Konferensi Asia-Afrika I diadakan konferensi pendahuluan, yaitu Konferensi 

Kolombo dan Konferensi Bogor. Konferensi Asia-Afrika I diselenggarakan di gedung 

Merdeka Bandung tanggal 18-24 April 1955. 

Konferensi dihadiri oleh 29 negara Asia-Afrika. Hasil konferensi Asia-Afrika I yang 

terkenal, yaitu Dasasila Bandung. Gerakan Non Blok lahir karena ada pertentangan 

antara blok Barat dan Blok Timur. KTT Non Blok I dilangsungkan di Beogard, 
Yugoslavia pada tanggal 1-6 September 1961. 

ASEAN  merupakan  kerjasama  Negara-negara  Asia  Tenggara.  ASEAN  didirikan 

berdasarkan  Deklarasi  Bangkok  tanggal  8  Agustus  1967.  Indonesia  bergabung 

dalam PBB pada tanggal 28 September 1950 sebagai anggota ke-60. 
 

c.   Perilaku Masyarakat dalam Perubahan Sosial-Budaya di Era Global 

Respon   masyarakat   terhadap   perubahan   budaya   sangat   tergantung   pada 

kemampuan   masyarakat   itu   sendiri   dalam   menanggapi   perubahan,   unsur 

kebudayaan asing yang membawa manfaat besar bagi manusia mudah diterima 

masyarakat. Unsur kebudayaan asing yang menyangkut sitem kepercayaan sulit 

diterima masyarakat. 

Perubahan  kebudayaan  menimbulkan  akibat  positif  dan  negatif.  Akibat  positif 

perubahan  sosial  budaya,  antara  lain  perubahan  tata  nilai  dan  sikap,  ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kehidupan yang lebih baik. Akibat 

negatif perubahan sosial budaya, antara lain sikap individualistik, hidup konsumtif, 
gaya hidup kebarat-baratan, dan munculnya kesenjangan sosial. Kita harus bersikap 

tegas menolak unsur kebudayan barat yang negatif. 
 

d.   Kerjasama Antar Negara di Bidang Ekonomi 

Bentuk kerja sama ekonomi antarnegara dapat berupa kerja sama bilateral dan 

multilateral. Kerjasama multilateral berupa kerja sama regional dan kerja sama 

internasional. Organisasi ekonomi regional merupakan bentuk kerja sama ekonomi 
perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa negara di kawasan tertentu. 

Manfaat  keterlibatan  Indonesia  dalam  berbagai  organisasi  internasional,  yaitu 

memajukan perdagangan, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, mendapatkan 

bantuan dengan mudah, meningkatkan penerimaan devisa negara, dan mempunyai 
kekuatan di percaturan internasional. 
 

e.   Dampak Kerjasama Antar Negara terhadap Perekonomian Indonesia 

Dampak  positif  kerja  sama  ekonomi  internasional,  yaitu  memperluas  jaringan 

pasar, meningkatkan produktifitas suatu negara, meningkatkan perolehan devisa, 
dan  meningkatkan  kesejahtereaan  masyarakat.  Dampak  negatif  kerja  sama 
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internasional bagi suatu negara, yaitu dapat mengancam kepentingan negara yang 

perekonomiannnya lemah karena pada umumnya negara yang lemah tidak akan 

mampu bersaing dengan negara maju. 
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3.  Latihan 

Pilihan Ganda 

Berilah Tanda Silang (x) pada Jawaban yang Paling Benar 

1. Batas-batas Benua Eropa, adalah : 
 

a.   Sebelah Utara Laut Antartika; sebelah Selatan Laut Tengah; Barat dibatas Laut 

Atlantik; dan Timur Laut Kaspia 
 

b.   Sebelah Utara Laut Artik; sebelah Selatan Laut Tengah; Barat dibatas Samudera 

Atlantikl dan Timur dibatasi oleh Pegunungan Ural 
 

c.   Sebelah Utara Laut Mati; sebelah Selatan Laut Kaspia; Barat dibatasi Laut Tengah; 
dan Timur dibatasi oleh Pegunungan Ural. 
 

d.   Sebelah Utara Laut Tengah; sebelah Selatan Samudera Atlantik; Barat dibatasi 
Laut Artik, dan Timur dibatasi oleh Pegunungan Ural. 

2. (1) Human Development Index 

(2) Kepadatan penduduk 

(3) Indeks Pembangunan Manusia 

(4) Live Expectacy 

Berdasarkasn  daftar  di  atas,  satuan  yang  digunakan  untuk  mengukur  kesuksesan 

pembangunan suatu negara ditunjukkan oleh nomor-nomor 

a. 1 dan 2 

b.   2 dan 3 

c. 1 dan 3 

d.   3 dan 4 

3. Perhatikan Rumus kepadatan penduduk di bawah ini : 
 

Kepadatan Penduduk = Jumlah Penduduk 
Luas Lahan Pertanian (Km2/ha) 
 

Rumus tersebut di atas digunakan untuk menghitung kepadatan penduduk ….. 

a. Aritmatika 

b.   Pertanian 

c. Agraris 

d.   Fisiologis. 

4. Benua di bawah ini yang sekaligus menjadi negara adalah 
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a. eropa timur 

b.   Asia tenggara 

c. India 

d.   Australia 

 

5. Salah satu dampak negative atas kerjasama di bidang ekonomi, antara lain sebagai 

berikut….kecuali  
 

a. Mengancam kepentingan negara yang perekonomiannya lemah 

b.   Rawan adanya penyelundupan barang terlarang 

c. Menambah beban perekonomian negara yang bersangkutan 

d.   Mengurangi devisa negara 

6. Negara-negara di bawah ini termasuk bagian dari bagian benua amerika tengah adalah 

a. El Salvador, Guatemala, Kostarika, Panama, Nikaragua 

b. Kanada , meksiko, brasil dan AS 

c. Meksiko, AS, Panama dan Brasil 

d. Brasil , AS , Panama dan Mesko 

7. Di bawah ini yang termasuk Negara-negara Adia Timur, adalah … 
 

a.   Hongkong, Jepang, daratan Mongolia, Korea Utara dan Taiwan 

b.   Jepang, Korea, Taiwan, Cina, dan Hongkong 

c. Bangladesh, Sri Langka, Pakistan, dan Bhutan 

d.   Taiwan, Sri Langka, Bhutan, dan Hongkong 
 

8. Orang Inggris yang pertama kali menginjakkan kakinya di benua Australia, adalah …. 
 

a. Columbos 
 

b.   James Cook 
 

c. 
 

Suku Aborigin 
 

d.   Marcopolo 

9. Partai-partai yang melakukan fusi dan menjadi Partai Demokrasi Indonesia diantaranya 

adalah .... 

a. Partai Murba, Partai Katholik, Parkindo 

b. PSII, Parmusi, PNI 
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c. Perti, Parmusi, Partai Murba 

d. IPKI, Nahdlatul Uama, Golongan Karya 

10. Presiden Soeharto menyatakan berhenti dan diganti oleh wakilnya B.J. Habibiei pada 

tanggal …. 

a. 17 Mei 1998 

b. 18 Mei 1998 

c. 20 Mei 1998 

d. 21 Mei 1998 

11.  Sebab khusus terjadinya krisis ekonomi adalah …. 

a. PHK di mana-mana 

b. Krisis kepercayaan 

c. Krisis Moneter 

d. Pemerintahan yang otoriter 

12. Angka yang menunjukkan skal 0 – 1 Nilai HDI yang mendekati nilai 1 menunjukkan kualitas 

penduduk... 

a. Sangat buruk 

b. Buruk 

c. Baik 

d. Sedang 

13. Berikut ini yang bukan merupakan indikator kesehatan, adalah …. 

a.      Infant mortality rate 

b.      Man land ratio 

c.      Live expectacy 

d.      Ender five mortality rate 

14. Cara yang dilakukan untuk mengetahui jumlah penduduk di suatu negara ialah ….. 

a. Nonografi penduduk 

b. Piramida penduduk 

c. Pendataan penduduk 

d. Sertifikasi penduduk. 
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15. Berikut ini faktor yang berperan dan mempengaruhi kualitas atau mutu sumber daya 

manusia, yaitu 

a. Pendidikan, kesehatan, pendapatan dan mata pencaharian 

b. Fertilitas, mortalitas, kesehatan, dan pendapatan 

c. Perpindahan, fertilitas, mortalitas, dan mata pencaharian 

d. Kesehatan, pendidikan, fertilitas, dan mortalitas. 

16. Sebagai dasar digunakan untuk menjelaskan kemajuan pendidikan di Indonesia ialah 

a. Jumlah sekolah dan Undang-Undang Wajib Belajar 

b. Lama sekolah dan jumlah sekolah 

c. Tingkat melek huruf dan jenjang sekolah 

d. Lama sekolah dan tingkat melek huruf. 
 

17. ASEAN merupakan kerjasama antara negara-negara Asia Tenggara yang berhasil didirikan 

pada tanggal 
 

a. 

b. 

c. 

d. 

18 Agustus 1967 

8 Agustus 1967 

18 Agustus 1955 

24 April 1967 
 

18. Konferensi Asia Afrika I yang dihadiri oleh 29 negara Asia-Afrika menghasilkan keputusan 

yang dikenal dengan …. 
 

a. 

b. 

c. 

d. 

Konferensi Kolombo 

Konferensi Bogor 

Konferensi Asia-Afrika 

Dasa Sila Bandung 
 

19. Perilaku masyarakat berupa sangat cepat akibat globalisasi, sehingga berdampak pada 

perubahan kebudayaan terutama di daerah perkotaan.  Perubahan tersebut cenderung 

pada hal-hal positif dan juga pada hal-hal negatif. Di bawah ini yang termasuk perubahan 

positif, adalah : 
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a. 

 

b. 

c. 

Perubahan terhadap tata nilai di masyarakat, sikap, ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta peningkatan kehidupan yang lebih baik 

Sikap masyarakat yang sangat individualistic 

Gaya hidup yang cenderung konsumtif 
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d. 

 

Perilaku ke barat-baratan 
 

20. Kerjasama internasional dalam bentuk multilateral diantara Negara-negara di dunia. 
Manfaat keterlibatn Indonesia dalam berbagai organisasi internasional antara lain seperti 
berikut, ...kecuali : 
 

a. 

b. 

c. 

d. 

Memajukan perdagangan 

Kebebasan perdagangan 

Mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi 

Memiliki kekuatan di percaturan internasional. 
 
 

Essay 

1.   Jelaskan pembentukan benua pada awalnya 

2.   Apakah laut-laut di  bumi  terputus-putus dan kalau  terputus pemisahnya alam bentuk 

seperti apa 

3.   Menurut Adam Smith negara melakukan perdagangan internasionaljika mereka memiliki 

keunggulan pada suatu barang.Beri penjelasan sdr dari pendapat tersebut ? 

4.   Apakah yang sdr ketahui tentang ACFTA? Apa manfaat dan dampaknya bagi industri 

industri kita dalam era pasar bebas saat ini? 

5.   Mengapa   dalam   pembangunan   berkesinambungan   sangat   perlu   memerhatikan 

lingkungan sosial (jawaban uraian diminta untuk mengkaitkan konsep-konsep ilmu-ilmu 

sosial dalam pendekatan IPS) 
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ASSESMENT 

A. Assesment Pembelajaran 1 

1. Kompetensi Guru 

Evaluasi : 

1. Jelaskan  pengertian guru ? 

2. Jelaskan  pengertian pendidik ? 

3. Deskripsikan profil pendidik guru yang ideal menurut anda. 

4. Jelaskan makna tanggungjawab 

5. Jelaskan hubungan tanggungjawab, kesadaran, pengabdian dan 

pengorbanan 

6. Jelaskanlah kewajiban yang harus  dilaksanakan guru  

professional 

7. Jelaskanlah empat kompetensi guru professional dan berikan 

contoh-contoh pelaksanaan dalam pembelajaran 

8. Bagaimana jika salah satu kompetensi tidak dikuasai guru  dan 

apa dampaknya pada pembelajaran 

9. Deskripsikan citra diri positif 

10. Jelaskan manfaat citra diri positif 

11. Jelaskan langkah-langkah pengembangan citra diri positif 

12. Jelaskan pengertian etika ? 

13. Jelaskan perbedaan antara etika ,moral, dan akhlak ? 

14. Untuk apa guru memahami etika ? 

15. Jelaskan makna  komitmen  

16. Jelaskan mengapa komitmen  terhadap tugas penting bagi guru 

17. Jelaskan makna  empati 

18. Jelaskan mengapa guru perlu memiki rasa empati yang tinggi 

terhadap siswanya 

19. Jelaskan dampak empati guru terhadap siswanya dalam 

pembelajara? 

B. Assesment Pembelajaran 2 

1. Teori dan Desain Pengembangan Pembelajaran 

Tes Formatif 1: 

1. Teori ilmiah yang melandasi desain silabus dan RPP yang 

berkaitan dengan proses belajar. 

a. Teori analisis peserta didik  

b. Teori pembelajaran  

c. Teori belajar  

d. Teori komunikasi  

 

 



 

 

 

 

2. Jenjang terakhir tujuan pembelajaran dan ranah yang telah direvisi. 

a. menilai  

b. mencipta  

c. mensintesis  

d. menganalisis  

3. Komponen pertama Pengembangan Silabus dan RPP 

a. Tujuan  

b. Materi  

c. Strategi  

d. Evaluasi  

4. Perumusan standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator 

harus menggunakan kata kerja yang bersifat operasional, kecuali: 

a. Membaca  

b. Menyanyi  

c. Menguasai  

d. Menjawab   

5. Langkah-langkah pembelajaran dikembangkan berdasarkan: 

a. Strategi pembelajaran  

b. Pendekatan pembelajaran  

c. Metode pembelajaran  

d. Teknik pembelajaran  

6. Manakah yang tergolong materi fakta ? 

a. Peristiwa gempa bumi  

b. Hukum Archimedes  

c. Prosedur menabung  

d. Ciri-ciri makhluk hidup  

7. Pengembangan Silabus  dan penyusunan RPP merupakan 

dokumen pengembangan KTSP sesuai PerMenDikNas. 

a. Nomor 14 Tahun 2007  

b. Nomor 41 Tahun 2005 

c. Nomor 14 Tahun 2005 

d. Nomor 41 Tahun 2007 

8. Perumusan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator 

dapat memiliki keterkaitan dan kesesuaian bila dikembangkan 

melalui: 

a. Identifikasi kebutuhan  

b. Analisis pembelajaran  

c. Analisis kurikulum  

d. Identifikasi masalah pembelajaran  

 



 

 

 

 

 

 

 

9. Kegiatan inti pembelajaran yang dikembangkan dalam RPP 

kecuali: 

a. Eksplorasi  

b. Elaborasi  

c. Konfirmasi  

d. Refleksi  

10. Komponen silabus dan RPP yang bukan komponen 

pengembangan: 

a. Identitas mata pelajaran  

b. Indikator  

c. Sumber referensi  

d. Alokasi waktu  

 

Tes Formatif 2 

1. Fungsi bahan ajar modul/LKS  

a. untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

b. untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

c. untuk mengisi waktu luang siswa 

d. untuk menambah waktu belajar siswa 

2. Manakah bahan ajar yang  lengkap dan dapat digunakan secara mandiri  

oleh siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran ? 

a. Buku  

b. Video  

c.  Modul  

d. Surat kabar  

3. Komponen latihan pada modul diletakkan setelah  komponen: 

a. tes formatif  

b. rangkuman  

c. uraian materi  

d. kunci jawaban  

4. Bagian penting dalam LKS yang membedakan antara LKS satu dan 

lainnya adalah: 

a. bagian inti  

b. bagian penutup  

c. bagian awal  

d. bagian akhir  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fungsi rangkuman materi pada bagian pendahuluan LKS  

a. memperbanyak halaman LKS  

b. merupakan alat motivasi belajar  

c. mengulangi isi buku pelajaran  

d. mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan kegiatan belajar siswa 

6. Prinsip mengembangkan isi modul/LKS kecuali: 

a. bahasa  

b. ilustrasi  

c. keakuratan ilmu pengetahuan  

d. fisik modul/LKS  

7. Syarat-syarat penulisan LKS , kecuali: 

a. sesuai dengan silabus dan RPP  

b. tersedia tipe tugas atau latihan  

c. mudah dipahami siswa  

d. alur  penyajian tidak sistematis 

8. Variasi kegiatan belajar yang merupakan ciri isi LKS kecuali: 

a.  meringkas buku  

b. menjawab soal-soal 

c. melakukan percobaan  

d. memasangkan gambar dengan kata 

9. Penulisan modul/LKS diawali dengan tahap: 

a.  perancangan 

b. pengembangan  

c. produksi  

d. evaluasi  

10. Tahap yang memerlukan tenaga khusus dalam masalah pencetakan: 

a. perancangan  

b. pengembangan  

c. produksi  

d. evaluasi   

 

Tes Formatif 4 

1. Tes objektif seperti pilihan ganda dikategorikan metode penilaian: 

a. kognitif  

b. afektif  

c. psikomotorik  



 

d. tertulis  

 

 

 

 

 

 

 

2. Langkah pertama merencanakan penilaian hasil belajar  

a. mengidentifikasi hasil belajar  

b. menentukan tujuan penilaian  

c. membuat kisi-kisi  

d. menuliskan draft butir instrumen  

3. Sarana untuk mendeskripsikan proporsi soal  

a. kisi-kisi  

b. cetak baru  

c. blue print  

d. kalibrasi  

4. Perangkat penilaian yang diberikan kepada siswa pada saat 

pelaksanaan tes tertulis, kecuali: 

a. lembar soal  

b. lembar jawaban 

c. lembar soal dan lembar jawaban  

d. kisi-kisi instrumen penilaian  

5. Teknik penilaian hasil belajar untuk mengukur penguasaan 

kompetensi siswa secara alamiah, kecuali: 

a. skala penilaian diri sendiri  

b. lembar observasi  

c. skala sikap  

d. daftar pertanyaan   

6. Bentuk kinerja siswa yang dapat dinilai, kecuali: 

a. portofolio  

b. hasil karya  

c. proyek  

d. kognisi  

7. Aspek penilaian siswa yang berhubungan dengan kinerja praktek di 

laboratorium dengan kinerja praktek: 

a. persiapan alat dan bahan  

b. pelaksanaan praktek  

c. penulisan laporan praktek  

d. memelihara kebersihan ruang laboratorium  

8. Bukan deskripsi lembar soal tes uraian yang akan dikerjakan siswa: 

a. berisi petunjuk pengerjaan soal  



 

b. berisi pertanyaan terbuka  

c. berisi kolom untuk menjawab soal  

d. berisi alokasi waktu pengerjaan soal  

 

 

 

 

 

 

9. Penulisan butir instrumen pada tahap keempat setelah kegiatan: 

a. menguji coba butir instrumen  

b. membuat kisi-kisi  

c. mengidentifikasi tujuan pembelajaran  

d. merumuskan tujuan penilaian  

10. Kriteria penilaian hasil belajar A, B, C, D atau E diperoleh dari 

standar skor berbentuk: 

a. interval skor  

b. angka  

c. skala ordinal  

d. skala nominal  

 

C. Assesment Pembelajaran 3 

1. Penelitian Tindakan Kelas 

Evaluasi A: 

1. Apa arti guru reflektif? 

2. Apa hubungan antara PTK dengan guru profesional? 

3. Mengapa hasil PTK tidak dapat digeneralisasi? 

4. Mengapa pendekatan statistik jarang digunakan dalam PTK? 

5. Apa hal penting yang Anda lakukan ketika sedang berusaha melakukan 

perbaikan pembelajaran? 

6. Apa tujuan dokter mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang 

keluhan Anda sebagai pasien? Apa padanannya dengan peneliti PTK? 

7. Kalau dokter menggunakan berbagai alat ukur dalam mengungkapkan 

keluhan pasien, alat ukur apa saja yang Anda gunakan dalam 

mendeskripsikan masalah pembelajaran? 

8. Kalu dokter "melakukan diagnosis" dan "memberikan resep", apa yang 

dilakukan oleh peneliti PTK? 

9. Apa hal penting yang dilakukan oleh guru peneliti PTK tetapi tidak dilakukan 

oleh guru biasa? 

10. Apa perbedaan antara "masalah" dengan "akar-masalah"? 

11. Apa kira-kira akar-masalah kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta yang tidak 

kunjung dapat dipecahkan? 



 

12. Apa yang akan terjadi dengan "tindakan" yang tidak didasarkan pada "akar 

masalah"? Apa analoginya dengan pekerjaan dokter? 

13. Berikan contoh akar-masalah yang berada di luar kendali guru, dan 

karenanya tidak dapat dipecahkan melalui PTK. 

14. Apa tujuan pertanyaan "Upaya apa yang telah dilakukan?" dalam 

menemukan akar-masalah? 

15. Apakah pengalaman-sukses seorang guru dalam pembelajaran dapat 

dituliskan sebagai laporan PTK? 

 

Evaluasi B: 

1. Apa analogi siklus PTK dengan proses pengobatan dokter? 

2. Mengapa peneliti PTK perlu menjelaskan tentang setting penelitian? 

3. Apa isi Perencanaan dalam Siklus I, II, dan selanjutnya? Apa analoginya 

dengan pengobatan dokter? 

4. Apa hubungan antara perencanaan dengan RPP? 

5. Apa isi Pelaksanaan? Apa analoginya dengan pengobatan dokter? 

6. Apa Isi Pengamatan? Apa analoginay dengan pengobatan dokter? 

7. Apa isi refleksi? Apa analoginya dengan pengobatan dokter? 

8. Apa syarat sebuah siklus baru? 

9. Apa yang sebaiknya diukur menggunakan berbagai instrumen? 

10. Mengapa instrumen harus berdasarkan kisi-kisi? 

11. Apa kelemahan pengukuran terhadap variabel perlakuan? 

12. Apa yang dimaksud dengan triangulasi? 

13. Apa yang dimaksud dengan kolaborasi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci Jawaban 

A. Assesment 1 

B. Assesment 2 

Evaluasi Formatif 1 

1. c 

2. b 

3. a 

4. c 

5. a 

6. a 

7. d 

8. a 

9. d 

10. a 

Evaluasi Formatif 2 

1. b 

2. c 

3. c 

4. a 

5. d 

6. d 

7. d 

8. a 

9. a 

10. c 

Evaluasi Formatif 3 

1. c 

2. b 

3. c 

4. d 

5. b 

6. a 



 

7. c 

8. d 

9. a 

10. c 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi Formatif 4 

1. a 

2. b 

3. a 

4. c 

5. d 

6. d 

7. d 

8. c 

9. b 

10. a 

 

C. Assesmet 3 

PTK Evaluasi A: 

1. Guru yang selalu berusaha menemukan kelemahan dalam pembelajaran yang 

telah dilakukan, dan berusaha untuk memperbaiki. 

2. Guru profesional senantiasa melakukan PTK, walaupun tidak secara formal. 

3. Karena PTK bersifat kontekstual; hal yang ditemukan do satu kelas belum tentu 

berlaku di tempat lain. 

4. Peneliti tidak akan punya waktu untuk melakukan karena PTK dilakukan sambil 

mengajar. 

5. Mengidentifikasi kesulitan atau hambatan yang dihadapi, kemudian mencari 

alternatif metode. 

6. UUntuk "mendiagnosis penyakit" secara tepat. Padanannya dengan peneliti 

PTK adalah "mendeskripsikan masalah secara rinci". 

7. Tes hasil belajar, lembar observasi, dan kuesioner 

8. “Menemukan akar-masalah" dan "menyusun hipotesis-tindakan" 

9. Mendeskripsikan masalah secara rinci, menemukan akar masalah secara 

seksama, memilih akar masalah yang akan diperbaiki, dan berkolaborasi dalam 

menemukan akar masalah maupun merencanakan tindakan untuk 

memecahkannya. 



 

10. Masalah mempunyai beberapa kemungkinan penyebab; akar-masalah adalah 

salah satu penyebabnya. 

11. Jumlah kendaraan bermotor terlalu banyak, tidak sebanding dengan luas jalan 

yang tersedia 

12. Hasilnya akan mengecewakan. Resep yang tidak berdasarkan diagnosis yang 

cermat. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Input siswa, sistem UN, dan gaji guru; ketiga-tiganya tidak dapat dipecahkan 

melalui PTK. 

14. Untuk melokalisir akar-masalah; dalam kasus di atas jelas bahwa penyebabnya 

bukan pada metode pembelajaran yang monoton atau media yang 

konvensional, karena guru sudah cukup profesional. Jadi akar-masalah berada 

di luar itu. 

15. Sebaiknya jangan; pengalaman mengajar biasanya kurang sistematis, terutama 

dalam menerapkan siklus-siklusnya. Pengalaman sukses berarti masalah sudah 

berhasil dipecahkan, tidak perlu dilakukan PTK lagi. Guru yang sukses 

memperbaiki pembelajaran biasanya banyak menemukan masalah-masalah 

baru, sesuai dengan prinsip "pemecahan masalah akan menimbulkan masalah 

baru yang lebih banyak". Harusnya ia dengan mudah menemukan masalah baru 

untuk melakukan PTK, bukan terpaku pada satu masalah lama. 

 

PTK Evaluasi B : 

1. Siklus PTK dapat dianalogikan dengan resep dokter; satu resep adalah satu 

siklus penelitian. Jika penyakit belum sembuh akan diberikan resep berikutnya, 

sampai pasien sembuh. 

2. Agar pembaca yang ingin menduplikasi hasil penelitian merasa yakin bahwa 

kondisi kelasmya sama (atau tidak sama) dengan kondisi kelas penelitian. Jika 

sama ia akan melanjutkan duplikasi; jika tidak mungkin ia akan membatalkan. 

3. Perencanaan dalam Siklus I tidak lain adalah hipotesis tindakan yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Perencanaan dalam siklus II dibuat berdasarkan 

refleksi pada akhir siklus I; perencanaan dalam siklus III dibuat berdasarkan 

refleksi pada akhir siklus II; dst. Analoginya dengan pengobatan, Perencanaan 

adalah resep dokter. 

4. Perencanaan PTK harus tercermin dalam RPP; tindakan yang diberikan 

hendaknya dicetak bold agar jelas posisinya dalam pembelajaran. 



 

5. Pelaksanaan berisi uraian tentang penerapan tindakan, sebagai variabel bebas. 

Analoginya dengan pengobatan, Pelaksanaan mendeskripsikan tentang 

kelancaran atau hambatan proses meminum obat. 

6. Pengamatan berisi data tentang hasil peningkatan variabel yang ingin 

ditingkatkan, sebagai variabel terikat, baik data kuantitatif berupa angka-angka 

maupun kualitatif berupa kata-kata. Analoginya dengan pengobatan, 

Pengamatan mendeskripsikan tentang peningkatan kesehatan pasien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Refleksi berisi analisis terhadap data Pengamatan, tentang keberhasilan dan 

kegagalan tindakan. Terutama kegagalan, dianalisis penyebabnya untuk 

diperbaiki pada siklus berikutnya. Analoginya dengan pengobatan dokter, 

Refleksi adalah analisis dokter ketika pasien datang lagi kepadanya. 

8. Tindakan dalam siklus baru harus berbeda secara signifikan dari siklus 

sebelumnya. 

9. Variabel yang ingin ditingkatlkan, atau variabel terikat. 

10. Agar valid, yaitu mengukur yang seharusnya diukur. 

11. Disamping akan melelahkan peneliti, instrumen untuk variabel perlakuan 

biasanya tidak dibuat berdasarkan kisi-kisi. 

12. Pengukuran variabel tertentu menggunakan berbagai jenis instrumen atau 

berbagai responden. Biasanya yang diukur adalah variabel yang ingin 

ditingkatkan, atau variabel terikat. 

13. Kolaborasi adalah kerjasama antara peneliti PTK dengan teman sejawat atau 

treman yang lebih senior dalam melakukan penelitian. 
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