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KATA PENGANTAR

Puji	 Syukur	 kehadirat	 Tuhan	 Yang	 Maha	 Esa	 karena	 atas	
limpahan	rahmat-Nya	sehingga	kami	dapat	menyelesaikan	penulisan	
buku	yang	berjudul	“Landasan	Pengembangan	Bahan	Ajar”

Tidak	 lupa	 kami	mengucapkan	 terima	 kasih	 kepada	 semua	
pihak	 yang	 telah	 mensupport	 kami	 dalam	 mengerjakan	 dan	
menyelesaikan	penulisan	buku	ini.	Kami	juga	mengucapkan	terima	
kasih	kepada	Rektor	UIN	Mataram	yang	telah	memberi	kontribusi	
baik	 secara	 langsung	 maupun	 tidak	 langsung	 dalam	 penerbitan	
buku ini, 

Kami	sebagai	penulis	mengakui	bahwa	ada	banyak	kekurangan	
pada buku ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari seluruh pihak 
senantiasa	kami	harapkan	demi	kesempurnaan	karya	kami.	Semoga	
buku	ini	dapat	membawa	pemahaman	dan	pengetahuan	bagi	kita	
semua	tentang	

Mataram, 24 September 2020

Penulis                                                                           



PENGANTAR DEKAN

Alhamdulillah,	 segala	 puji	 hanya	 milik	 Allah	 SWT.	 Shalawat	
&	 Salam	 semoga	 senantiasa	 terlimpah	 pada	 teladan	 agung	 Nabi	
Muhammad	SAW,	beserta	keluarga,	sahabat	dan	pengikutnya	sampai	
hari	kebangkitan	kelak.	Berkat	rahmat	dan	hidayah	Allah	SWT,	program	
penulisan	buku	ajar	dan	referensi	telah	dapat	dirampungkan.

Kewajiban dosen untuk menulis dan memproduksi buku, baik 
buku	 ajar	 maupun	 buku	 referensi	 sejatinya	 sudah	 diatur	 dalam	UU	
Nomor	12	tahun	2012	tentang	perguruan	tinggi	dan	UU	Nomor	14	
tahun	2005	 tentang	Guru	dan	Dosen	dan	 sejumlah	 regulasi	 lainnya.	
Pasal	 12	 UU	No.12	 tahun	 2012	 dengan	 tegas	 menyebutkan	 bahwa	
dosen	secara	perseorangan	atau	kelompok	wajib	menulis	buku	ajar	atau	
buku	 teks	 yang	 diterbitkan	 oleh	 perguruan	 tinggi	 sebagai	 salah	 satu	
sumber belajar.

Kompetisi Buku Ajar dan Referensi (KOBAR) Fakultas Tarbiyah 
dan	Keguruan	(FTK)	UIN	Mataram	tahun	2020	adalah	upaya	Fakultas	
untuk	 berkontribusi	 dalam	 impelementasi	 undang-undang	 di	 atas,	
dimana	secara	kuantitatif,	grafik	riset	dan	publikasi	dosen	PTKI	masih	
harus	 terus	 ditingkatkan.	 Tujuan	 lainnya	 adalah	meningkatkan	mutu	
pembelajaran	 dengan	mewujudkan	 suasana	 akademik	 yang	 kondusif 	
dan	proses	pembelajaran	yang	efektif,	efisien	dengan	kemudahan	akses	
sumber	belajar	bagi	dosen	dan	mahasiswa.	Publikasi	ini	juga	diharapkan	
men-support	peningkatan	karir	dosen	dalam	konteks	kenaikan	 jabatan	
fungsional	dosen	yang	ujungnya	berdampak	pada	peningkatan	status	
dan	peringkat	akreditasi	program	studi	dan	perguruan	tinggi.

Secara	 bertahap,	 Fakultas	 terus	 berikhtiar	 meningkatkan	
kuantitas dan kualitas penerbitan buku. Pada tahun 2019 berjumlah 10 
judul	buku	dan	meningkat	cukup	signifikan	tahun	2020	menjadi	100	
judul	 yang	 terdistribusi	dalam	50	 judul	buku	ajar	dan	50	 judul	buku	
referensi. Ikhtiar Fakultas tidak berhenti pada level publikasi, namun 
berlanjut pada pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dosen di 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum 



dan	Hak	Asasi	Manusia	RI,	 sehingga	 tahun	 2020	menghasilkan	 100	
HKI dosen.

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2020 berorientasi 
interkoneksi-integrasi	antara	agama	dan	sains,	berspirit	Horizon	Ilmu	
UIN	Mataram	dengan	inter-multi-transdisiplin	ilmu	yang	mendialogkan	
metode dalam Islamic studies konvensional berkarakteristik deduktif-
normatif-teologis	dengan	metode	humanities studies kontemporer seperti 
sosiologi,	antropologi,	psikologi,	ekonomi,	hermeneutik,	fenomenologi	
dan	juga	dengan	metode	ilmu	eksakta	(natural scincies)	yang	berkarakter	
induktif-rasional.	Dari	100	judul	buku,	terdapat	10	judul	tematik	yang	
menjawab	 problem	 epistimologis	 pendidikan	 Islam,	 terutama	 terkait	
misi	Kementerian	Agama	RI	seperti	moderasi	Islam	(Islam	washathiyah), 
pendidikan inklusi, pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, 
pendidikan	 multikultural,	 etno-pedagogik,	 pembelajaran	 DARING	
(dalam	 jaringan),	pendidikan	&	 isu	gender,	 ragam	pesantren	 (pesisir,	
enterprenuer), dan tema teraktual yaitu merdeka belajar dan kampus 
merdeka.

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan 
dukungan	 Rektor	 UIN	 Mataram	 Prof.	 Dr.	 H	 Mutawali,	 M.Ag	 dan	
jajarannya,	kepada	100	penulis	yang	telah	berkontribusi	dalam	tahapan	
kompetisi	buku	tahun	2020,	dan	tak	terlupakan	juga	editor	dari	dosen	
sebidang	dan	penerbit	 yang	 tanpa	 sentuhan	zauqnya, perfomance buku 
tak	akan	semenarik	ini.	Tak	ada	gading	yang	tak	retak;	tentu	masih	ada	
kurang,	baik	dari	substansi	maupun	teknis	penulisan,	di	‘ruang’	inilah	
kami	harapkan	saran	kritis	dari	khalayak	pembaca.	Semoga	agenda	ini	
menjadi amal jariyah	dan	hadirkan	keberkahan	bagi	 sivitas	 akademika	
UIN	Mataram	dan	ummat	pada	umumnya.			

Mataram,  29 Oktober 2020 M
12	Rabi’ul	Awal	1442	H

Dekan 

Dr. Hj. Lubna, M.Pd.
NIP. 196812311993032008
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BAB I 

KONSEP DASAR PENGEMBANGAN 

BAHAN AJAR 

A. Pengantar 

Sejarah pendidikan di Indonesia terus mengalami transformasi 

yang panjang untuk sampai pada titik saat sekarang ini, era industri 

4.0. Untuk memenuhi standar mutu pendidikan yang baik dari waktu 

ke waktu, perubahan yang mendasar pun terus dilakukan. Dalam 

sejarahnya, sejak Indonesia merdeka di tahun 1945, kurikulum 

pendidikan di Indonesia kerap mengalami perubahan, mulai dari 

tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 hingga 

2013. Bahkan kurikulum 2013 yang ditetapkan sebagai kurikulum 

tingkat satuan pendidikan saat sekarang ini, mulai dari tingkat 

pendidikan dasar dan menengah juga telah mengalami perubahan di 

tahun 2016 yang mulai diberlakukan di tahun 2017. Hal ini tidak lepas 

dari konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial 

budaya, ekonomi, dan Iptek dalam masyarakat berbangsa dan 

bernegara. 

Perubahan kebijakan politik di Indonesia pada tahun 2006 

yang menetapkan kebijakan otonomi daerah1, berimplikasi juga pada 

bidang pendidikan yakni berupa kebijakan tentang desentralisasi 

pendidikan, dimana guru dituntut memiliki kompetensi dalam 

pengembangan kurikulum pendidikan di sekolah/madrasah. Di 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang selama ini 

telah dua kali mengalami perubahan masing-masing di tahun 2004 yakni 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan di tahun 2008 yaitu Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. 



 
 

daerah melalui Dinas Pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten dan 

kota diberikan kewenangan penuh untuk dapat mengembangkan 

kurikulum sendiri yang sesuai dengan kekhasan daerah masing-

masing yang tetap berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.2 Dengan 

demikian, boleh jadi kurikulum di daerah Nusa Tenggara (Bali, NTB 

dan NTT) berbeda dengan kurikulum di daerah Pulau Jawa, 

Sumatera, Kalimatan, Sulawesi, dan daerah-daerah lain di kawasan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu poin dari 

otonomi Pendidikan itu, yakni dalam hal pengembangan bahan ajar di 

tingkat satuan pendidikan seperti SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MA/SMK yang dapat dikembangkan berbasis keunggulan lokal 

atau keunggulan daerah. 

Perubahan kurikulum berbasis keunggulan lokal tersebut 

bukan berarti kurikulum yang menolak keberadaan kemajuan Iptek 

yang berkembang pesat saat ini, akan tetapi kurikulum tersebut terus 

mengalami perubahan secara dinamis dan akomudatif terhadap 

tuntutan perkembangan zaman. Peraturan Pemerintah Nomor 19 

tahun 2005, dipersyaratkan bahwa guru diharapkan mampu 

mengembangkan materi pembelajaran sendiri3 yang dapat disesuaikan 

dengan konteks dan kebutuhan belajar peserta didik. Hal ini 

dipertegas malalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, yang 

antara lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang 

mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk 

mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).4 Salah 

satu elemen dalam RPP adalah sumber belajar. Dengan demikian, 

                                                           
2 UU No 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2 menerangkan bahwa Pendidikan nasional 

adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai 
agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan 
zaman 

3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Pasal 20 tentang Standar Nasional 
Pendidikan 

4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 41 tahun 2007 
tentang Standar Proses  



   

guru diharapkan ampu mengembangkan bahan pembelajaran atau 

bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar sesuai dengan bidang dan 

keahliannya. Diketahui bahwa bahan ajar merupakan bagian dari 

sumber belajar. Menurut pengertian sumber belajar dari Association for 

Educational Communications and Technology (AECT) dan Banks 

dinyatakan bahwa salah satu komponen sumber belajar adalah 

bahan/materi ajar.5 Bahan merupakan perangkat lunak (software) yang 

mengandung pesan-pesan belajar, yang biasanya disajikan 

menggunakan peralatan tertentu. Contoh bahan ajar tersebut 

misalnya buku teks (handbooks), modul, film, overhead transparancy 

(OHT) atau overhead projector (OHP), program kaset audio, dan 

program video.  

Perlu ditegaskan dibagian awal buku ini bahwa bahan ajar 

memiliki kesamaan makna dengan materi ajar. Secara harfiah dalam 

bahasa Inggris istilah bahan berarti material. Begitu pula materi dalam 

bahasa Inggris juga berarti material. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials) 

secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap, 

yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai standar 

kompetensi yang telah ditentukan. Dalam Permendiknas Nomor 41 

tahun 2007 dinyatakan materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 

dengan rumusan indikator pencapaian kompentensi.6 Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar atau materi ajar maupun bahan 

pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar dimana terdiri 

dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perangkat lunak yang 

mengandung pesan pembelajaran yang disajikan menggunakan 

peralatan tertentu dalam proses pembelajaran. Pembelajaran 

dimaksud baik dalam konteks pembelajaran berbasis on-line atau 

                                                           
5 Komalasari, Kokom (2010). Pembelajaran Kontekstual. Bandung : PT. Refika Aditama. 

Hal. 108. 
6 Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah  



 
 

Daring (dalam jaringan) maupun pembelajaran berbasis off-line/luring 

(luar jaringan) atau tatap muka. 

B. Hakikat Bahan Ajar 

Bahan ajar memiliki beragam interpretasi dari para pakar 

pendidikan terutama pakar teknologi pembelajaran. Di antaranya ada 

yang menjelaskan bahwa bahan ajar adalah bahan atau materi 

pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru atau 

pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran.7 Sugiarto 

menjelaskan bahwa buku ajar merupakan buku yang disusun untuk 

kepentingan proses pembelajaran baik yang bersumber dari hasil-hasil 

penelitian atau hasil dari sebuah pemikiran tentang sesuatu atau kajian 

bidang tertentu yang kemudian dirumuskan menjadi bahan 

pembelajaran.8 Hal yang sama dalam konteks yang berbeda, Tarigan 

menyatakan buku teks sebagai buku pelajaran dalam bidang studi 

tertentu yang disusun oleh para pakar dalam bidang tersebut yang 

digunakan untuk menunjang pembelajaran.9 Komalasari memiliki 

kesesuaian dengan kedua pernyataan di atas bahwa buku teks 

merupakan buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang 

merupakan buku standar, yang disusun oleh para pakar dalam bidang 

itu dengan maksud dan tujuan instruksional, dilengkapi dengan 

sarana-sarana pembelajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh 

para pemakainya di sekolah madrasah dan pergururan tinggi sehingga 

dapat menunjang suatu program pembelajaran.10  

Berdasarkan pandangan di atas dapat dipahami bahwa bahan 

ajar atau materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis 

                                                           
7 Pannen, P. (1996). Mengajar di Perguruan Tinggi, buku empat, bagian "Pengembangan Bahan 

Ajar. Jakarta: PAU-PPAI, Universitas Terbuka. 
8 Sugiarto, Agung (2011) Analisa Pengaruh BETA, Size Perusahaan, DER dan PBV 

Ratio terhadap Return Saham. Jurnal Dhinamika Akuntansi, Vol. 3, No. 5. 
9 Tarigan. H.G. and Djago Tarigan. 1986. Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia. Bandung: 

Angkasa. Hal.13. 
10 Komalasari, Kokom (2010). Pembelajaran Kontekstual. Bandung : PT. Refika 

Aditama. Hal. 43 



   

berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan pendidik 

dan peserta didik (siswa) dalam proses pembelajaran. Bahan ajar 

bersifat sistematis artinya disusun secara urut sehingga memudahkan 

peserta didik belajar. Selain itu bahan ajar juga bersifat unik dan 

spesifik. Unik maksudnya bahan ajar hanya digunakan untuk sasaran 

tertentu dan dalam proses pembelajaran tertentu, dan spesifik artinya 

isi bahan ajar dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai 

kompetensi tertentu dari sasaran tertentu.  

Pertanyaannya sekarang, apakah buku-buku pelajaran yang 

dijual di pasaran bebas atau buku elektronik dapat dikategorikan 

sebagai bahan ajar? Apakah program-program video atau program 

audio yang banyak ditayangkan di you tube, televisi, radio termasuk 

bahan ajar? Bagaimana membedakan bahan ajar dengan yang bukan 

bahan ajar?  

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu 

kembali pada empat indicator di atas yakni lengkap, sistematis, unik 

dan spesifik. Jika buku atau program audio, video, dan komputer 

tersebut berisi materi pelajaran yang sengaja dirancang secara 

sistematis untuk keperluan suatu proses pembelajaran walaupun dijual 

di pasaran bebas atau di-download di internet maka dapat dikatakan 

bahwa buku dan program-program tersebut adalah bahan ajar. 

Namun, apabila tidak maka tidak dapat disebut bahan ajar walaupun 

buku dan program-program tersebut berisi materi pelajaran. 

Bahan ajar itu juga bersifat sangat unik dan spesifik. Unik, 

artinya bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan untuk audiens 

tertentu dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Sebagai contoh, 

bahan ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas V (lima) SD/MI 

hanya akan cocok digunakan pada anak sekolah dasar (SD) atau 

Madarasah Ibtidaiyah (MI) kelas V saja dan bukan peruntukan untuk 

kelas dibawah maupun di atasnya, demikian juga dengan bahan ajar 

lainnya. Spesifik artinya isi bahan ajar tersebut dirancang sedemikian 

rupa hanya untuk mencapai tujuan tertentu dari audiens tertentu. 

Karena tujuan pembelajaran yang baik dideskripsikan menggunakan 



 
 

kata kerja oprasional yang dapat diukur ketercapainya oleh peserta 

didik selepas belajar bahan ajar tersebut. Sistematika cara 

penyampaiannya pun disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran 

dan karakteristik peserta didik yang menggunakannya. 

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana membedakan bahan 

ajar dengan yang bukan bahan ajar? Bahan ajar biasanya dilengkapi 

dengan pedoman peserta didik dan pedoman untuk guru/pendidik. 

Pedoman-pedoman ini berguna untuk mempermudah peserta didik 

maupun guru/pendidik menggunakan bahan ajar yang telah 

dikembangkan. Berbeda dengan buku teks yang ada di pasaran terjual 

bebas, apakah ada pedoman kerja siswanya? Apakah dilengkapi 

dengan pedoman untuk guru? Apakah menyebutkan untuk siapa 

bahan tersebut dikembangkan? Apakah menyebutkan prosedur atau 

tata cara pemanfaatannya? Jika semua itu tidak ada maka buku teks 

tersebut walaupun berisi materi pelajaran yang sangat padat belum 

dapat dikatakan sebagai baan ajar. Dengan demikian bahan ajar 

memiliki keunikan tersendiri yang disusun khusus untuk pemenuhan 

kebutuhan pembelajaran tertentu dan memiliki kecendrungan 

dijadikan sebagai buku pengangan bagi pendidik maupun peserta 

didik. Tentunya hal ini berbeda dengan buku teks atau bukan bahan 

ajar yang dijadikan sebagai rujukan atau supplement dalam 

mempelajari suatu tema atau konteks tertentu.  

C. Jenis Bahan Ajar 

Pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya dilakukan 

dengan berbagai cara oleh beberapa ahli dan masing-masing ahli 

mempunyai justifikasi sendiri-sendiri pada saat mengelompokkannya. 

Heinich, dkk. mengelompokkan jenis bahan ajar berdasarkan cara 

kerjanya. Untuk itu ia mengelompokkan jenis bahan ajar ke dalam 5 

(lima) kelompok besar, yaitu: 

1) bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, 

display, model; 



   

2) bahan ajar yang diproyeksikan, seperti slide, filmstrips, overhead 

transparencies (OHT), proyeksi komputer; 

3) bahan ajar audio, seperti kaset dan compact disc; 

4) bahan ajar video, seperti video dan film; 

5) bahan ajar (media) komputer, misalnya Computer Mediated 

Instruction (CMI), Computer based Multimedia atau Hypermedia. 

Ellington dan Race (1997) mengklasifikasi jenis bahan ajar 

berdasarkan bentuknya. Mereka mengelompokkan jenis bahan ajar 

tersebut ke dalam 7 (tujuh) jenis, di antaranya; 

1) Bahan Ajar Cetak dan duplikatnya, misalnya handouts, lembar 

kerjasiswa, bahan belajar mandiri, bahan untuk belajar 

kelompok. 

2) Bahan Ajar Display yang tidak diproyeksikan, misalnya 

flipchart, poster, model, dan foto. 

3) Bahan Ajar Display Diam yang diproyeksikan, misalnya slide, 

filmstrips, dan lain-lain. 

4) Bahan Ajar Audio, misalnya audiodiscs, audio tapes, dan 

siaran radio. 

5) Bahan Ajar Audio yang dihubungkan dengan bahan visual 

diam, misalnya program slide suara, program filmstrip 

bersuara, tape model, dan tape realia. 

6) Bahan Ajar Video, misalnya siaran televisi, dan rekaman 

videotape. 

7) Bahan Ajar Komputer, misalnya Computer Assisted Instruction 

(CAI) dan Computer Based Tutorial (CBT). 

Berbeda dengan kedua ahli di atas, Rowntree (1994) memiliki 

sudut pandang yang sedikit dalam mengelompokkan jenis bahan ajar 

ini. Menurut Rowntree, jenis bahan ajar dapat dikelompokkan ke 

dalam 4 (empat) klasifikasi berdasarkan sifatnya, yaitu: 

1) Bahan ajar berbasiskan cetak, termasuk di dalamnya buku, 

pamflet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja 

siswa, peta, charts, foto, bahan dari majalah dan koran, dan 

lain-lain; 



 
 

2) Bahan ajar yang berbasiskan teknologi, seperti audiocassette, 

siaran radio, slide, filmstrips, film, video cassette, siaran televisi, 

video interaktif, computer based tutorial (CBT) dan multimedia; 

3) Bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek, seperti 

kit sains, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain; 

4) Bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi 

manusia (terutama dalam pendidikan jarak jauh), misalnya 

telepon dan video conferencing. 

Mengacu pada pendapat ketiga pakar teknologi pendidikan di 

atas, maka bahan ajar secara umum dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua) 

kelompok besar, yaitu jenis bahan ajar cetak dan bahan ajar noncetak. 

Jenis bahan ajar cetak yang dimaksud di antaranya; modul, handout, 

dan lembar kerja peserta didik (LKPD). Sementara yang termasuk 

kategori jenis bahan ajar noncetak adalah realia, bahan ajar yang 

dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, 

video, audio, dan overhead transparencies (OHT). Lebih jelasnya dapat 

dibaca pada uraian berikut ini. 

a. Bahan Ajar Cetak 

Bahan ajar cetak adalah sejumlah bahan yang disiapkan dalam 

kertas, yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau 

penyampaian informasi.11 Saat ini bahan ajar cetak masih menjadi 

bahan ajar yang sangat dominan untuk dipergunakan secara luas pada 

kegiatan pembelajaran di sekolah atau madrasah, khusus pada kondisi 

pendemi Covid 19 saat ini. Bahan ajar cetak pada umumnya 

digunakan baik oleh guru atau pendidik maupun peserta didik, dan 

saat ini produksi dan penggandaannya dapat dilakukan langsung di 

sekolah/madrasah dengan menggunakan mesin cetak printer, mesin 

fotokopi ataupun mesin duplicator lainnya. Fasilitas dan sarana untuk 

mengembangkan bahan ajar cetak saat ini secara praktis tersedia di 

sekolah/madrasah seperti alat printer, scanner, dan fotokopi.  

                                                           
11 Kemp, J.E. & Dayton, D.K. (1985). Planning and Producing Instructional Media. New 

York: Harper and Row 



   

Sebagai bagian dari media pembelajaran, bahan ajar cetak 

mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam proses pembelajaran. 

Hampir sebagian besar proses pembelajaran pada berbagai tingkatan 

pendidikan, baik dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah 

maupun pendidikan tinggi, menggunakan bahan ajar cetak sebagai 

buku utama. Salah satu alasan mengapa bahan ajar cetak masih 

merupakan media utama dalam paket bahan ajar di tingkat 

sekolah/madrasah. Menurut Bates, bahan ajar cetak merupakan 

media yang paling mudah diperoleh dan lebih standar dibanding 

program berbasis komputer.12  

Bahan ajar cetak dalam bentuk buku pada umumnya lebih 

praktis karena dapat dibaca dan dipelajari di mana saja, seperti di 

sekolah/madrasah, rumah, dan dalam Bus, bahankan bisa 

direkomendasi dibaca di dalam pesawat terbang. Membaca buku juga 

dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Bisa dilakukan di pagi hari, 

siang hari, sore hari, malam atau bahkan dini hari, tergantung pada 

kebiasaan masing-masing orang. Kelebihan lain dari bahan ajar cetak 

adalah tidak memiliki ketergantungan pada teknologi lainnya karena 

bersifat self-sufficient. Artinya, dapat digunakan langsung atau untuk 

menggunakannya tidak diperlukan alat lain, mudah dibawa ke mana-

mana tanpa ketergantungan pada teknologi lainnya 

Dari sudut pembelajaran, bahan ajar cetak lebih kompetitif 

atau unggul dibanding bahan ajar jenis lain, karena bahan ajar cetak 

merupakan media yang dapat menyajikan kata-kata, angka-angka, 

notasi musik, gambar dua dimensi serta diagram. Selain itu, apabila 

biaya tidak menjadi masalah, media cetak juga dapat dipresentasikan 

dengan dilengkapi ilustrasi yang berwarna.  

Disamping memiliki beberapa kelebihan seperti di atas, bahan 

ajar cetak pun tak luput dari kelemahan atau kekurangan. 

Kekurangannya antara lain adalah tidak mampu mempresentasikan 

gerakan penyajian materi dalam bentuk animasi tidak mampu 
                                                           
12 Bates, A.W. (1995). Technology, Open Learning and Distance Education. London: 

Rutledge. 



 
 

mempresentasikan kejadian secara berurutan, karena bahan ajar 

bersifat linear.  

Kelemahan lain dari bahan ajar cetak adalah sulit memberikan 

bimbingan kepada pembaca yang mengalami kesulitan memahami 

bagian tertentu dari bahan ajar cetak tersebut dan sulit memberikan 

umpan balik untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya terutama 

pertanyaan yang memiliki banyak alternatif jawaban atau yang 

membutuhkan jawaban yang kompleks dan mendalam.  

Yang termasuk kategori bahan ajar cetak yang dimaksud 

dalam konteks pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah ini di antaranya sebagai berikut; 

Table 1.1 Karekteristik Bahan Cetak 

Jenis Bahan Ajar 

Cetak 
Karakteristik 

Modul Terdiri dari bermacam-macam bahan 

tertulis yang digunakan untuk belajar mandiri. 

Handout Merupakan macam-macam bahan cetak 

yang dapat memberikan informasi kepada 

siswa. Handout ini biasanya berhubungan 

dengan materi yang diajarkan. 

Pada umumnya handout ini terdiri dari catatan 

(baik lengkap maupun kerangkanya saja), 

tabel, diagram, peta, dan materi-materi 

tambahan lainnya. 



   

Lembar Kerja 

Peserta Didik 

(LKPD) 

Termasuk di dalamnya adalah lembar 

kasus, daftar bacaan, lembar praktikum, 

lembar pengarahan tentang proyek dan 

seminar, lembar kerja, dan lain-lain. Lembar 

Kerja Peserta didik (LKPD) ini dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai macam situasi 

pembelajaran. 

Selain kategori di atas, Rowntree13 membuat kategorikan 

sebagai bahan ajar cetak, sebagai berikut. 

1) Buku, pamflet, dan lain-lain bahan cetak yang dipublikasikan 

atau khusus ditulis dan dikembangkan untuk keperluan 

tertentu. 

2) Panduan belajar siswa yang sengaja dikembangkan untuk 

melengkapi buku baku atau buku utama. 

3) Bahan belajar mandiri, yang sengaja dikembangkan untuk 

program pendidikan jarak jauh, contohnya modul UT 

4) Buku kerja guru maupun siswa yang sengaja dikembangkan 

untuk melengkapi program-program audio, video, komputer, 

dan lain-lain. 

5) Panduan praktikum dan lain-lain. 

 

b. Bahan Ajar Non Cetak 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, berbagai jenis bahan ajar 

noncetak untuk keperluan pembelajaran tersedia di pasaran dalam 

jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Di antara jenis 

bahan ajar noncetak ini di antaranya adalah bahan ajar berbentuk 

program audio, bahan ajar display, model, overhead transparencies 

(OHT), video dan bahan ajar berbantuan computer dan lainnya. 

                                                           
13 Rowntree, D. (1995). Preparing Materials for Open, Distance, and Flexible Learning. 

London: Kogan Page. 



 
 

Pada bagian ini diberikan beberapa contoh deskripsi kategori 

bahan ajar non cetak untuk memudahkan kita memahami dan 

membedakannya dengan bahan ajar cetak di antaranya sebagai 

berikut;  

1) Bahan Ajar Display 

Jenis bahan ajar display agak berbeda sifat dan 

karakteristiknya dibandingkan dengan jenis bahan ajar 

cetak maupun noncetak lainnya karena isinya meliputi 

semua materi tulisan ataupun gambar yang dapat 

ditampilkan di dalam kelas, kelompok kecil ataupun siswa 

secara perorangan tanpa menggunakan alat proyeksi. Pada 

umumnya, bahan ajar jenis display ini digunakan oleh guru 

pada saat ia menyampaikan informasi kepada siswanya di 

depan kelas. Contoh-contoh jenis bahan ajar display di 

antaranya adalah flipchart, adhesive, chart, poster, peta, foto, 

dan realita. 

2) Overhead Transparencies (OHT) dan Overhead 

Projector (OHP) 

Overhead Transparencies (OHT) merupakan salah satu jenis 

bahan ajar noncetak yang tidak memasukkan unsur-unsur 

gerakan dan biasanya berupa imej tekstual dan grafik dalam 

lembar transparan yang dapat dipresentasikan di depan kelas 

atau kelompok dengan menggunakan Overhead Projector 

(OHP). OHT saat sekarang kurang populer digunakan guru 

sebagai media pembelajaran karena satu sisi cukup sulit 

untuk memproduksinya dan OHP juga sudah kalah canggih 

dibandingkan dengan LCD dan media lainnya. 

3) Program Audio 

Program audio adalah semua sistem yang menggunakan 

sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau 

didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Dengan 

kemajuan teknologi komunikasi yang dicapai saat ini telah 



   

merubah penggunaan program audio seperti radio ke 

program multimedia/media audio visual seperti 

televisi/film. Namun demikian, kontribusi suara, musik, 

dan kata-kata yang diucapkan dalam proses pembelajaran 

mengunakan program audio sangat besar sehingga beberapa 

pembelajaran masih digunakan suara, musik, dan kata-kata 

untuk pengajaran langsung, terutama untuk pengajaran 

bahasa. Salah satu contoh program audio, misalnya siaran 

radio. 

4) Video dan Televisi 

Yang termasuk kategori video adalah segala sesuatu yang 

memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan 

gambar bergerak secara sekuensial. Contoh program video 

ini, antara lain adalah kaset video dan siaran televisi. 

Video dan televisi merupakan bahan ajar noncetak yang kaya 

informasi dan lugas untuk dimanfaatkan dalam program 

pembelajaran karena dapat sampai ke hadapan siswa secara 

langsung. Di samping itu, video menambah suatu dimensi 

baru terhadap pembelajaran. Siswa dapat menemukan 

gambar di bahan ajar cetak dan suara dari program audio, 

tetapi video dapat memberikan gambar bergerak kepada 

siswa, di samping suara yang menyertainya sehingga siswa 

merasa, seperti berada di suatu tempat yang sama dengan 

program yang ditayangkan video.  

5) Bahan ajar berbasiskan komputer 

Penggunaan komputer untuk program pembelajaran terus 

meningkat akhir-akhir ini, terutama saat musibah pandemic 

covid 19 pada tahun 2020. Pemanfaatan komputer yang 

dikoneksikan dengan jaringan internet dapat langsung 

dioperasikan oleh pendidik dan peserta didik dari jarak jauh 

atau pembelajaran Daring (dalam jaringan) melalui berbagai 

fasilitas media seperti google classroom, zoom, Umeetme, learning 

management system (LMS), e-learning system dan sebagainya. 



 
 

Kategori bahan ajar berbasis komputer adalah berbagai jenis 

bahan ajar noncetak yang membutuhkan komputer untuk 

menayangkan sesuatu untuk belajar. Komputer yang 

digunakan siswa dalam proses pembelajaran, khususnya 

pembelajaran di laboratorium biasanya berbentuk stand alone 

atau komputer terminal yang terkait dengan komputer 

utama. Jaringan kerja komputer (lokal, nasional atau pun 

internasional) dapat memungkinkan siswa untuk akses ke 

database dari jarak jauh. Selain itu, memungkinkan mereka 

juga untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer 

lainnya dengan menggunakan e-mail atau computer conferencing. 

Saat sekarang ini telah banyak tersedia informasi dalam 

bentuk kata-kata, suara, gambar dan animasi, untuk siswa 

dalam bentuk CD-ROM yang dihubungkan dengan personal 

computer (PC). 

D. Peran Bahan Ajar 

Bahan ajar sangat penting, artinya bagi pendidik maupun 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Tanpa bahan ajar akan sulit 

bagi pendidik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. 

Demikian pula tanpa bahan ajar akan sulit bagi peserta didik untuk 

mengikuti proses belajar di kelas, apalagi jika pendidiknya 

mengajarkan materi dengan cepat dan kurang jelas. Mereka dapat 

kehilangan jejak, tanpa mampu menelusuri kembali apa yang telah 

diajarkannya. Oleh sebab itu, bahan ajar dianggap sebagai bahan 

yang dapat dimanfaatkan, baik oleh pendidik maupun peserta didik, 

sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki mutu pembelajaran. 

1. Bahan Ajar bagi Pendidik 

Menghemat waktu pendidik dalam mengajar. Dengan adanya 

bahan ajar dalam berbagai jenis dan bentuknya, waktu mengajar 

pendidik dapat dipersingkat. Artinya, pendidik dapat menugaskan 

peserta didik untuk mempelajari terlebih dahulu materi yang akan 



   

diajarkan serta meminta mereka untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada di bagian terakhir setiap pokok bahasan. 

Sehingga, setibanya di kelas, pendidik tidak perlu lagi 

menjelaskan semua materi pelajaran yang akan dibahas, tetapi 

hanya membahas materi- materi yang belum diketahui peserta 

didik. Dengan demikian, waktu untuk mengajar bisa lebih 

dihemat dan waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk 

diskusi, tanya jawab atau kegiatan pembelajaran lainnya. 

Mengubah peran pendidik atau guru/dosen dari seorang 

pengajar menjadi seorang fasilitator. Dengan adanya bahan ajar, 

proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif karena pendidik 

tidak hanya berfungsi sebagai pengajar tetapi lebih berfungsi 

sebagai fasilitator yang mampu membimbing peserta didiknya 

dalam memahami suatu materi pembelajaran. Misalnya, dengan 

waktu yang dimilikinya pendidik tidak hanya mengajar, tetapi 

dapat pula melakukan kegiatan-kegiatan lain, misalnya 

melaksanakan tanya jawab tentang hal-hal pokok yang masih 

belum dikuasai atau dipahami oleh peserta didik, melakukan 

diskusi kelompok dalam memecahkan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan topik yang dibahas, meminta peserta didik 

untuk melaporkan hasil pengamatannya terhadap sesuatu yang 

sedang dibahas, dan lain-lain. Dengan cara demikian, akan terjadi 

interaksi yang aktif antara pendidik dan peserta didik, dan 

pendidik dalam hal ini lebih berfungsi sebagai fasilitator di dalam 

mengelola semua kegiatan tersebut. 

Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan 

interaktif. Dengan adanya bahan ajar, guru akan mempunyai 

waktu yang lebih leluasa untuk mengelola proses 

pembelajarannya sehingga dapat berjalan dengan lebih efektif 

dan efisien. Di samping itu, metode pembelajaran yang dipilih 

tidak hanya metode ceramah satu arah, di mana pendidik 

dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi, tetapi lebih 

bersifat interaktif dengan berbagai metode yang dapat dipilih 



 
 

oleh pendidik, seperti metode diskusi, simulasi, dan role playing. 

Dengan cara demikian, materi pelajaran dapat diselesaikan tepat 

pada waktunya karena pedidik tidak lagi harus menghabiskan 

waktunya untuk berceramah, tetapi ia hanya perlu membahas 

hal-hal tertentu yang belum dikuasai peserta didik. Bahan ajar 

yang baik juga memotivasi peserta didik untuk mempelajarinya 

sebelum proses pembelajaran, baik dalam proses pembelajaran 

on-line atau Daring (dalam jaringan) maupun off-line atau Luring 

(luar jaringan) atau tatap muka langsung.  

2. Bahan Ajar bagi Peserta Didik 

Keberadaan bahan ajar yang banyak dan berkualitas saat 

sekarang ini, peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik 

atau teman sebaya lainnya. Artinya, dengan adanya bahan ajar 

yang dirancang dan ditulis dengan urutan yang baik dan logis 

serta sejalan dengan jadwal pelajaran yang ada dalam satu 

semester, misalnya maka peserta didik dapat mempelajari bahan 

ajar tersebut secara mandiri kapan dan di mana saja. Dengan 

demikian, peserta didik lebih siap mengikuti pelajaran karena 

telah mengetahui terlebih dahulu materi yang akan dibahas. Di 

samping itu, dengan mempelajari bahan ajar terlebih dahulu 

paling tidak peserta didik telah mengetahui konsep-konsep inti 

dari materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut dan ia dapat 

mengidentifikasi materi-materi yang masih belum jelas, untuk 

nanti ditanyakan kepada pendidk di kelas. Selain itu, dengan 

bahan ajar yang telah dipelajari, peserta didik akan mampu 

mengantisipasi tugas apa yang akan diberikan gurunya, setelah 

pelajaran selesai. Dengan demikian, peserta didik lebih siap lagi 

untuk mengerjakan tugas- tugas tersebut. 

Peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja ia 

kehendaki. Artinya, peserta didik dapat diberikan kesempatan 

untuk menentukan sendiri kapan dan di mana ia mau belajar, 



   

tidak hanya belajar terbatas di dalam kelas namun bisa juga di 

luar kelas.  

Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. 

Artinya, peserta didik dapat menentukan cara dan kecepatannya 

sendiri dalam belajar. Sebagaimana kita ketahui kecepatan 

seseorang dalam mempelajari sesuatu sangat beragam, ada peserta 

didik yang belajarnya cepat ada yang sedang dan ada juga yang 

belajarnya lambat, bahkan sangat lambat. Melalui bahan ajar 

keberagaman kecepatan belajar dapat diakomodasi, dan diatasi. 

Peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya 

sendiri. Pada umumnya bahan ajar berisi keseluruhan materi 

pelajaran yang akan diajarkan dalam satu semester dan pendidik 

pada umumnya telah menyusun bahan ajar tersebut sedemikian 

rupa sehingga memungkinkan peserta didik untuk belajar secara 

berurutan dan bertahap. Apabila bahan ajar tersebut dimilikinya 

maka peserta didik dapat menentukan sendiri pola belajarnya, 

apakah belajar sesuai dengan urutan yang ada ataukah memilih 

materi pelajaran sesuai dengan minatnya.  

Membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar 

mandiri. Artinya, dengan bahan ajar yang dapat dipelajarinya 

sendiri, kapan dan di mana pun peserta didik berada maka sedikit 

demi sedikit peserta didik akan terbiasa untuk mengarahkan 

dirinya sendiri dalam belajar. Hal ini memotivasi dirinya untuk 

sadar akan kewajibannya sebagai peserta didik, yaitu pandai 

mengelola waktu sehingga semua materi pelajaran dapat dikuasai 

sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan.  

3. Peran Bahan Ajar dalam Kegiatan Pembelajaran 

a. Pembelajaran klasikal (classical ) 

Di dalam kebijakan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 

ditetapkan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar 

(rombel) atau kelas pada setiap jenjang pendidikan ditetapkan 



 
 

berbeda-beda. Pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

jumlah perserta didiknya maksimal 28 orang per rombel, pada 

jenjang SMP/MTs jumlah peserta didiknya maksimal 32 orang 

per rombel, sedangkan pada jenjang SMA/MA/SMK jumlah 

peserta didiknya maksimal 36 orang per rombel.14  

Berdasarkan ketentuan penetapan jumlah peserta didik di 

masing-masing rombel pada setiap jenjang pendidikan, maka 

bahan ajar memiliki peran strategis untuk efektivitas dan 

peningkatan mutu pembelajaran klasikal. Ellington and Race15 

menyebutkan beberapa pemanfaatan bahan ajar dalam proses 

pembelajaran klasikal, yaitu berikut ini. 

a) Sebagai bahan yang tak terpisahkan dari buku utama. 

Dalam hal ini bahan ajar dapat berbentuk: 

(1) Petunjuk tentang cara mempelajari materi yang akan 

dibahas dalam buku utama; 

(2) Bimbingan atau arahan dari Pendidik kepada peserta 

didik untuk mencatat penjelasan lebih terperinci dari 

materi yang dibahas dalam buku utama; 

(3) Petunjuk tentang cara mengerjakan tugas dan 

pekerjaan rumah; 

(4) Gambar-gambar atau ilustrasi yang merupakan 

penjelasan lebih terperinci dari penjelasan materi yang 

dilakukan secara deskriptif dalam buku utama; 

(5) buku kerja siswa. 

b) Bahan ajar dapat juga dianggap sebagai 

pelengkap/suplemen buku utama. Dalam hal ini bahan ajar 

dapat berisi tentang hal-hal berikut. 

(1) Materi pengayaan untuk buku materi utama.  

(2) Uraian tentang latar belakang materi. 

                                                           
14 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 (Pasal 24) tentang Penerimaan Peserta Didik 

Baru. 
15 Ellington, H and Race, P. (1993). Producing Teaching Materials, London Kogan Page. 



   

(3) Penjelasan tentang perbaikan-perbaikan yang perlu 

diketahui peserta didik dari materi buku utama. 

c) Bahan ajar dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik, caranya dengan membuat bahan ajar 

yang penuh dengan gambar dan dibuat berwarna sehingga 

menarik bagi peserta didik untuk mempelajarinya serta 

berbeda dengan buku utamanya yang sifatnya baku. 

d) Bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung 

penjelasan tentang bagaimana mencari penerapan, hubungan, 

serta keterkaitan antara satu topik dengan topik lainnya. 

b. Pembelajaran individual 

Salah satu indikator pembelajaran berbasis individual yakni 

pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan pada aktivitas 

peserta didik lebih aktif dibandingkan pendidik (learner-centered vs 

teacher-centered). Metode pembelajaran individual dirancang untuk 

kebutuhan masing-masing peserta didik secara individual, yang 

berbeda cara dan kecepatan belajar siswa yang satu dengan yang 

lain. Pembelajaran individual ini dapat berupa text-based, seperti 

yang biasa dipakai dalam correspondence study sampai dengan cara 

terbaru yang menggunakan pembelajaran computer-based. 

Dalam pembelajaran individual ini, berperan pendidik sebagai 

produser dan atau manajer dari sumber belajar atau sebagai tutor 

atau pembimbing belajar peserta didik. Di lain pihak, bahan ajar 

berperan sangat beragam tergantung dari metode pembelajaran 

individual yang dipakai.  

Bahan ajar dalam pembelajaran individual adalah sebagai 

bahan utama dan perannya sangat menentukan kelancaran proses 

pembelajaran. Hal ini disebabkan bahan ajar individual/mandiri 

selain memuat informasi tentang hal-hal yang harus dipelajari 

peserta didik, tetapi juga disesuaikan sedemikian rupa sehingga 

mampu mengontrol kegiatan belajarnya. Oleh sebab itu, bahan 

ajar untuk pembelajaran individual ini harus dirancang dan 



 
 

dikembangkan dengan sangat hati-hati dengen 

mempertimbangan kebutuhan belajar peserta didik. 

Dalam pembelajaran individual bahan ajar berperan sebagai 

berikut; 

(a) Media utama dalam proses pembelajaran, misalnya bahan ajar 

cetak atau bahan ajar cetak yang dilengkapi dengan program 

audio visual atau komputer; 

(b) Alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses 

siswa memperoleh informasi; 

(c) Penunjang media pembelajaran individual lainnya, misalnya 

siaran radio, siaran televisi, dan teleconferencing. 

c. Pembelajaran Kelompok 

Pembelajaran kelompok memiliki perbedaan dengan 

pembelajaran klasikal. Pembelajaran kelompok didasarkan pada 

humanistic psychology yang menekankan pada cara orang berinteraksi 

dalam kelompok kecil dengan menggunakan pendekatan dinamika 

kelompok. Ketika metode ini digunakan dalam situasi 

pembelajaran, pada umumnya metode ini tidak membutuhkan 

perangkat keras yang dirancang khusus, dan dalam beberapa hal 

sangat sedikit membutuhkan bahan ajar dalam bentuk tertulis, 

seperti booklet, lembar panduan diskusi, buku kerja, dan lain-lain. 

Penekanannya justru diletakkan pada pendekatan dan teknik yang 

digunakan daripada perangkat keras dan bahan belajarnya.  

Peran pendidik dalam pembelajaran kelompok ini adalah 

sebagai pengelola proses pembelajaran dan fasilitator. Adapun 

peran bahan ajar lebih bersifat sebagai bahan yang terintegrasi 

dengan proses belajar kelompok, dengan cara memberikan 

informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran 

orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, serta petunjuk 

tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Di samping 

itu, bahan ajar juga digunakan sebagai bahan pendukung bahan 



   

belajar utama serta dirancang sedemikian rupa sehingga mampu 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

E. Asas Pengembangan Bahan Ajar 

   Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa 

asas adalah dasar atau hukum dasar. Secara umum, asas adalah 

prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam 

mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya. 

Sedangkan pengembangan berasal dari kata dasar “kembang” yang 

berarti bertambah sempurna. Kemudian mendapat imbuhan “pe” 

dan “an” sehingga menjadi “pengembangan yang berarti proses 

mengembangkan. Jadi, pengembangan ini maksudnya adalah usaha 

sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar 

lebih sempurna dari sebelumnya. 

Pengembangan bahan ajar adalah prinsip dasar yang 

dilakukan secara bertahap dalam menciptakan bahan-bahan atau alat 

yang digunakan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran agar 

tujuan yang diinginkan lebih sempurna dari sebelumnya. Dalam 

kegiatan mengembangkan bahan ajar, guru atau pendidik haruslah 

memperhatikan landasan atau asas-asas penyusunannya. Hal ini 

penting dilakukan agar bahan ajar yang dihasilkan dapat menjadi 

bahan rujukan yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa yang 

menggunakannya 

a. Asas Filosofis (Asas Falsafi) 

      Asas filosofis berkenaan dengan tujuan pendidikan yang 

sesuai dengan filsafat negara. Perbedaan filsafat negara 

menimbulkan implikasi yang berbeda di dalam merumuskan 

tujuan pendidikan, menentukan bahan ajar, dan tata cara belajar 

serta menentukan cara-cara mengevaluasi hasil belajar. 

Tujuan pendidikan nasional di Indonesia bersumber pada 

pandangan dan cara hidup rakyat Indonesia, yakni Pancasila. Hal 



 
 

ini berarti bahwa pendidikan di Indonesai haruslah menjadikan 

peserta didiknya menjadi manusia yang berpancasila yang sesuai 

dengan falsafah pancasila itu sendiri. 

Sebagai implikasi dari nilai-nilai filsafat pancasila yang dianut 

oleh bangsa Indonesia, dicerminkan dalam rumusan tujuan 

pendidikan nasional yang terdapat pada UU no. 20 Tahun 2003, 

yaitu: Pendidikan nasional berdasarkan pada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Sehingga dalam pengembangan bahan ajar yang dilakuan oleh 

guru dan stakeholder lainnya haruslah memperhatikan aspek-

aspek yang mampu mengembangkan potensi peserta didik yang 

mengarah kepada tujuan pendidikan menurut Pancasila. 

b. Asas Psikologis 

Peserta didik atau siswa merupakan bagian penting dalam 

proses pembelajaran. Karena siswa adalah sasaran pencapaian 

tujuan pembelajaran. Para ahli pada umumnya sepakat bahwa 

motivasi siswa merupakan faktor penting dalam mencapai 

keberhasilan proses pembelajaran, semakin tinggi motivasi yang 

dimiliki oleh seorang siswa maka semakin tinggi pula 

keberhasilannya dalam mencapai keberhasilan, begitupun 

sebaliknya. Oleh karena itu, dalam mengembangkan bahan ajar 

haruslah memperhatikan aspek-aspek psikologis siswa agar dapat 

meningkatkan motivasinya untuk belajar. 

Hal-hal psiologis yang harus diperhatikan dalam 

pengembangan bahan ajar adalah sebagai berikut : 



   

1) Bahan ajar atau buku ajar hendaknya sesuai dengan 

kemampuan intektual siswa. 

2) Memperhatikan perbedaan individu antar siswa 

3) Mampu merangsang daya pikir siswa sehingga dapat 

membantu proses pembelajaran 

4) Materinya disesuaikan dengan tingkat persiapan dan 

kemampuan siswa. 

5) Materinya mampu memotivasi siswa. 

6) Adanya penyesuaian antara buku pegangan siswa, pegangan 

guru dan yang lainnya 

7) Mengenal kecendrungan peserta didik 

8) Memperhatikan faktor usia 

9) Pemakaian bahasa harus disesuaikan dengan kondisi 

10) Antar bahan ajar salin berkaitan 

11) Bahan ajar mampu menjadi peran penting dalam 

pembentukan karakter dan norma bagi peserta didik16 

c. Asas Pendidikan 

      Asas pendidikan adalah hal-hal yang terkait dengan teori 

pendidikan dalam pengembangan bahan ajar, seperti memulai 

materi pembelajaran dari yang mudah kepada yang lebih 

kompleks, dari yang konkret epada yang lebih abstrak, dari yang 

detail hingga konsep atau sebaliknya, bergerak dari permulaan  

proses menuju kesimpulan, dimulai dari bahan yang diketahui 

siswa berangsur-angsur  bergerak menuju bahan yang baru dan 

seterusnya. 

      Dengan mengenal asas pendidikan ini, dapat membantu 

perancang bahan ajar dalam memilih bahan mana yang sesuai 

untuk ia terapkan. Adapun asas pendidikan yang mendasar dan 

haus diperhatikan adalah : 

1) Tujuan yang ditentukan dalam mencapai keterampilan. 

                                                           
16 Abdul Majid, Perencanaan pembelajaran (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2007) 

hal. 174 



 
 

2) Latihan dan evaluasi yang mampu mengukur kemampuan 

pemahaman peserta didik terhadap materi ajar yang ia 

peroleh. 

3) Media pengajaran yang mampu mendukung pemahaman 

siswa 

4) Pelengkap bahan ajar sebagai penyempurna bahan ajar, 

seperti: LKS, kamus, pedoman guru 

5) Perancang materi ajar yang mampu memasukkan berbagai 

bidang ilmu dalam pembelajaran bahasa Arab.17 

d. Asas Kebahasaan 

 Dari sisi kebahasaan, bahan ajar perlu didasari kepada 

beberapa hal : 

1) Materi ajar dibuat dalam bentuk bahasa standar 

2) Pemilihan kosa kata didasari dari apa yang banyak dipakai 

3) Memanfaatkan hasil kajian kebahasaan yang ditemukan pakar 

bahasa 

4) Memperhatikan dengan seksama kebenaran pemakaian 

bahasa 

5) Bahasa yang digunakan adalah bahasa alami yang tidak 

dibuat-buat 

6) Dibuat atas dasar pemahaman yang jelas 

7) Unsur bunyi tidak disepelekan pada awal pembelajaran 

8) Menganalisis kata dan struktur kalimat 

9) Materi dimulai dari kata, kalimat, paragraf 

10) Memperhatikan karakter bunyi 

11) Memperhatikan isytiqaq 

12) Menghindari penggunaan tata bahasa yang membingungkan 

peserta didik. 

13) Melakukan latihan terhadap struktur yang ingin dipelajari.18 

                                                           
17 ISSESCO, Allugah Arabiyah Ila Aina. (Rabat: 2005) hal. 11 
18 Abdul Majid, Perencanaan pembelajaran (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2007) 

hal. 174  



 
 

 

 

 

 

BAB II 

ANALISIS DESAIN PENGEMBANGAN MODEL 

A. Ragam Pengembangan Model  

Pengembangan model pada prinsipnya dilakukan untuk 

memenuhi tuntutan kebutuhan yang terjadi akibat adanya perbedaan 

karakteristik, situasi, dan kondisi lingkungan. Demikian pula model-

model sebelumnya dikembangkan untuk memenuhi tuntutan 

kebutuhan dan sekaligus memberi solusi pada penyelesaian 

permasalahan yang ada. Perubahan zaman yang terjadi secara cepat 

melahirkan berbagai permasalahan baru. Kondisi itu membuat 

manusia selalu berhadapan dengan berbagai kebutuhan atau masalah. 

Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab masalah yang 

terjadi itu, yang mengharuskan pentingnya model dikembangkan 

secara terus-menerus. 

Model menurut makna leksikal adalah pola (contoh, acuan, 

ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang dibuat atau dihasilkan. 

Makna ini diperluas dalam berbagai bidang ilmu atau multidisiplin 

sesuai tingkat kedinamisannya. Pada konteks yang lebih spesifik, 

model merupakan abstraksi dari dunia nyata menurut sudut pandang 

tertentu, yang berarti sebagai buatan manusia dalam menganalisis 

suatu permasalahan yang sudah ditentukan. Ada anggapan yang 

menyatakan bahwa seakan-akan terdapat model sistem yang bersifat 

universal, yaitu dapat berlaku dimana saja dan kapan saja. Anggapan 

seperti itu keliru, sebab untuk permasalahan tertentu memerlukan 

model tertentu pula. Pendapat ini menilai model dari sudut pandang 

konteks permasalahan yang terjadi akibat karakteristik, lingkungan, 

dan suasana yang berbeda. Model dapat dikembangkan secara efektif, 



   

jika suasana dan kondisinya sesuai konsep dasar pengembangannya. 

Hal ini menggambarkan bahwa model yang dikembangkan hanya 

mampu digunakan pada kondisi tertentu.  

Terkait dengan dinamika perubahan yang melahirkan 

perkembangan model pembelajaran, Joyce and Weil menjelaskan tiga 

perkembangan penting yang berlangsung selama empat puluh tahun, 

yaitu (1) penelitian model pembelajaran berkembang secara terus-

menerus; (2) perkembangan model yang dikombinasi dengan 

kurikulum memiliki suatu kekuatan besar; (3) perkembangan 

teknologi elektronik dengan memperluas perpustakaan kelas untuk 

kepentingan informasi dalam kelas.19 Ketiga komponen ini 

mencerminkan model bersifat dinamis dan menjadi acuan 

pengembangan kurikulum. 

Pengembangan model pembelajaran sebagai inovasi 

pengembangan pembelajaran selalu mengikuti perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Konsep itu dijelaskan 

oleh Miarso dengan menunjukkan ciri-cirinya sebagai berikut: (1) 

meningkatnya daya muat untuk mengumpulkan, menyimpan, 

memanipulasi, dan menyajikan informasi; (2) kecepatan penyajian 

informasi yang meningkat; (3) miniaturisasi perangkat keras yang 

disertai dengan ketersediaannya yang melimpah; (4) keragaman 

pilihan informasi yang melayani berbagai macam kebutuhan; (5) biaya 

perolehan informasi, terutama biaya untuk transmisi data yang cepat 

dalam jarak jauh secara relatif semakin turun; (6) kemudahan 

penggunaan produk teknologi komunikasi dan informasi; (7) 

kemampuan distribusi informasi yang semakin cepat dan luas, dan 

karena itu informasi lebih mudah diperoleh dengan menembus batas-

batas geografis, politis, maupun kedaulatan; (8) meningkatnya 

kegunaan informasi dengan keanekaragaman pelayanan yang dapat 

diberikan, sehingga memungkinkan pemecahan masalah yang ada 

                                                           
19 Bruce Joyce, Marshal Weil, and Emily Chalhoun, Model-model Pengajaran terjemahan 

Achmad Fawaid dan Ateilla Mirza (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hh. 
xv-xvi. 



 
 

secara lebih baik serta dibuatnya prediksi masa depan yang lebih 

tepat.20 Ciri-ciri dimaksud digambarkan oleh Tofler sebagai 

gelombang ketiga dalam perkembangan teknologi, yaitu zaman 

lahirnya revolusi teknologi elektronik dan informatik. 

Dryden and Vos mencermati hal di atas sebagai suatu revolusi 

cara belajar. Salah satu keyakinannya, revolusi belajar adalah dunia 

sedang bergerak dengan cepat melalui titik-balik sejarah yang sangat 

menentukan.21 Cara hidup, berkomunikasi, berpikir, dan cara 

mencapai kesejahteraan turut berubah. Revolusi ini mempengaruhi 

semua tingkat dan jenjang pendidikan, khususnya pada proses 

pembelajaran. Revolusi cara belajar mengubah paradigma 

pembelajaran dari berpusat kepada guru menjadi berpusat kepada 

siswa, dari menggunakan media tunggal menjadi menggunakan 

multimedia, dari belajar pasif menjadi belajar aktif, dari berpikir fakta 

menjadi berpikir kritik, dari berpikir abstrak menjadi berpikir konkret, 

dan dari model kerja sendiri menjadi kerja kolaboratif. Perubahan 

yang demikian menuntut keterlibatan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Informasi yang kompleks sekalipun dapat diingat, jika 

benar-benar siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Upaya untuk mewujudkan cara belajar seperti yang 

dideskripsikan di atas dapat dilakukan dengan mengembangkan 

model pembelajaran yang tepat sesuai situasi, kondisi, dan 

karakteristik lingkungan siswa, yang hasilnya akan menjadi acuan 

dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Cara 

mengembangkan model pembelajaran seperti dimaksud, dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) mengembangkan model dengan 

mengacu pada salah satu model yang ada; dan (2) mengembangkan 

model pembelajaran baru dengan mengkombinasikan berbagai model 

                                                           
20 Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan (Jakarta: Dian Kencana, 2006), 

hh. 487-488. 
21 Gardon Dryden & Jeannette Vos, Revolusi Cara Belajar terjemahan Ahmad Baiquni 

(Bandung: Mizan Pustaka, 2003), h. 19. 



   

sebelumnya.22 Kedua cara tersebut proses pengembangannya didesain 

dengan mengacu pada kebutuhan. 

Model pembelajaran ditinjau dari sudut pandang penelitian 

dapat dinilai sebagai suatu perkiraan dari kenyataan yang sebenarnya. 

Pandangan itu yang membuat peneliti mustahil mengembangkan 

model pembelajaran yang benar-benar sama dengan realitas yang 

sesungguhnya karena di dalamnya terdapat sejumlah interpretasi. 

Semua model yang disusun dan dikembangkan pasti memiliki 

keterbatasan-keterbatasan dan asumsi-asumsi tertentu. Oleh 

karenanya model pembelajaran yang diteliti harus disertai asumsi-

asumsi tertentu secara tersurat, sehingga hasilnya dapat berfungsi 

sebagai acuan untuk penyelesaian masalah tertentu. 

Model pembelajaran yang disusun dengan asumsi yang lebih 

luas, memiliki banyak kelemahan dibanding dengan model yang 

disusun dengan asumsi yang terbatas. Kelemahannya, yaitu dapat 

memunculkan asumsi yang luas dan interpretasi yang tak dapat diukur 

secara objektif. Walaupun terbatas, tetapi semua model yang 

dikembangkan memiliki tujuan, yaitu untuk membantu 

merepresentasikan konsep ke dalam realita yang ada.  

Pengembangan model-model itu ada yang berorientasi umum 

dan ada yang berorientasi khusus. Model yang berorientasi umum 

adalah model berskala makro yang dikembangkan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran secara umum; 

sedangkan model berorientasi khusus adalah model berskala mikro 

yang dikembangkan untuk menyelesaikan masalah-masalah khusus 

dalam pembelajaran. Mengacu pada dua orientasi tersebut, pada buku 

ini dielaborasi model yang berorientasi mikro dengan tujuan untuk 

menyelesaikan masalah khusus dalam pembelajaran. 

Diketahui bahwa ada banyak ragam model yang dipilih untuk 

dijadikan alternatif acuan pengembangan bahan ajar atau 

pengembangan paket pembelajaran di antaranya: (1) Model Borg and 

                                                           
22 M. Atwi Suparman, Desain Instruksional (Jakarta: Universitas Terbuka, 2004)., h.61 



 
 

Gall, (2) Model Dick and Carey, (3) Model ASSURE yang 

dikembangkan oleh Smaldino, dkk., (4) Model Kemp, dkk., (5) Model 

ADDIE yang dikembangkan oleh Molenda, dkk., (6) Model PPSI, (7) 

Model MPI yang dikembangkan oleh Suparman, (8) Model 4D 

(Define, Design, Develop, and Disseminate) yang dikembangkan oleh 

Thiagarajan dan Semmel, dan (9) Model Hanafin dan Peck.   

B. Model Borg and Gall 

Pengembangan model Borg and Gall membagi prosedur atau 

langkah-langkah penelitian dan pengembangan kedalam 10 langkah 

pokok, yaitu:  

1) Research and Information Collecting.  

2) Planning, 

3) Develop preliminary form of product 

4) Preliminary field testing 

5) Main product revision 

6) Main field testing 

7) Operational product revision 

8) Operational field testing, 

9) Final revisi products, 

10) Dissemination and implementation23 

Pada tahap Research and Information Collecting, mencakup 

kegiatan studi pustaka dan observasi lapangan sebagai dasar dalam 

mengembangkan produk model pembelajaran yang akan dihasilkan. 

Tahap planning mencakup kegiatan pendefinisian produk yang akan 

dikembangkan, perumusan tujuan, perkiraan kebutuhan dana, tenaga 

dan perkiraan waktu, prosedur kerja dan bentuk partisipasi yang 

diperlukan selama penelitian, termasuk pengembangan dan 

perancangan uji kelayakan.  

                                                           
23   Walter R Borg and Meredirth D.Gall, Educational Research. (London: Longman, 

2007). hh.589-590 



   

Tahap develop preliminary form of product, mencakup kegiatan  

pengembangan bentuk awal sebuah prototype atau produk model 

pembelajaran yang akan diuji cobakan, termasuk sarana/fasilitas, 

bahan/sumber belajar, instrument penilaian, dan lain-lain yang 

diperlukan untuk uji coba produk. Tahap ini kemudian dilanjutkan 

dengan  preliminary field testing yaitu kegiatan uji coba lapangan produk 

awal yang dilakukan dalam skala terbatas. Pada tahap ini data 

dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan angket, selanjutnya 

data tersebut dianalisis untuk menemukan berbagai kekurangan atau 

kelemahannya.  

Tahap main product revision, merupakan tahap penyempurnaan 

atau perbaikan prototype produk yang diujicobakan. Pelaksanaannya 

dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh produk 

yang lebih baik, yang disebut produk utama, yang siap diujicobakan 

kembali pada skala yang lebih luas yang dikenal dengan istilah main 

field testing. Pada tahap main field testing kegiatan uji coba lapangan 

produk utama dilakukan pada skala yang lebih luas. Pada tahap ini, 

selain data kualitatif tentang proses pelaksanaan uji coba lapangan, 

data secara kuantitatif dari subyek penelitian (mahasiswa) baik 

sebelum maupun sesudah proses pengembangan dikumpulkan, 

hasilnya dievaluasi, dilihat siginifikansi peningkatannya dan 

dibandingkan dengan kelompok lain. Hasil yang diperoleh dari tahap 

ujicoba pada skala lebih luas kemudian dilakukan revisi (operational 

product revision). 

Tahap operational field testing, merupakan kegiatan uji coba 

lapangan operasional atau dikenal juga dengan istilah uji empiris. 

Kegiatan ini dilakukan untuk menguji validitas produk hipotetis. Uji 

coba lapangan empiris ini dapat dengan menggunakan metode 

penelitian eksperimen. Pada tahap ini, baik sebelum maupun sesudah 

pemberian perlakuan (treatment), data dari subyek penelitian pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dikumpulkan secara 

kuantitatif, hasilnya dievaluasi dan dibandingkan untuk melihat 



 
 

kelebihan dan kelemahannya serta untuk mengkaji apakah produk 

atau model pembelajaran yang dikembangkan cukup efektif.  

Tahap final revisi products, merupakan tahap revisi akhir 

terhadap produk (model pembelajaran) yang dihasilkan, sehingga 

diperoleh produk (model pembelajaran) yang siap didesiminasikan 

dan diimplementasi (dissemination and implementation).  

Penelitian dan pengembangan Model Borg and Gall ini 

memiliki prosedur yang sistematis sehingga menjadi salah satu model 

yang cocok atau relevan dalam mengembangkan desain pembelajaran 

di Perguruan Tinggi. Dikatakan sistematis karena sebelum 

menetapkan tujuan yang ingin dihasilkan, diawali dengan melakukan 

research and information collecting24, meliputi kegiatan studi pustaka dan 

observasi lapangan sebelum menyusun tujuan umum dan merancang 

kerangka kerja penelitian dan pengembangan.  

Penggunaan model Borg and Gall dalam pengembangan 

dimaksud agar (1) desain pengembangan bahan ajar sesuai dengan 

karakteristik peserta didik, (2) adanya pertautan antara tiap komponen 

dan hasil pembelajaran yang dikehendaki, (3) menerangkah langkah-

langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan perencanaan desain 

pembelajaran.  

Penggembangan model Borg and Gall dalam 

pengembangannya dilakukan secara runtun dan bertahap dapat 

divisualisasikan seperti gambar 2.1 berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24  Ibit h.591 



   

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 : Model Borg and Gall25 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan bahwa 

model Gall and Borg memiliki kekuatan atau kelebihan untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran. Kelebihan model Gall and Borg 

adalah; 

a) mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak (real needs in 

the here-and-now) melalui pengembangan solusi atas suatu 

masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa 

digunakan di masa mendatang,  

b) mampu menghasilkan suatu produk/ model yang memiliki 

nilai validasi tinggi, karena melalui serangkaian uji coba di 

lapangan dan divalidasi ahli,  

c) mendorong proses inovasi produk/model yang tiada henti 

sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model/ produk 

yang selalu aktual dengan tuntutan kekinian, dan  

d) merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis 

dan lapangan.  

Model Gall and Borg selain memiliki kekuatan juga memiliki 

kelemahan. Beberapa kelemahan model Gall and Borg di antaranya 

adalah sebagai berikut; 

a) pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang, 

karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks yang 

                                                           
25 Pujiadi, “Penelitian Pendidikan Bergenre Research and Development 

(R&D)”.Online;http://www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/ 
karya-tulis-ilmiah/839-penelitian-r-a-d (diakses 20 Agustus 2020)  
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memiliki sepuluh langkah yang harus dilakukan secara 

sistematis,  

b) hasil penelitian tidak bisa digeneralisasikan secara utuh, karena 

penelitian R&D ditujukan untuk pemecahan masalah “here and 

now”, dan dibuat berdasar sampel (spesifik), bukan populasi,  

c) memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar 

untuk bisa menyelesaikan penelitian karena dituntut untuk 

mendesiminasikan dan mengimplementasikan produk dan 

menyebarluaskan produk melalui pertemuan dan jurnal ilmiah, 

miskipun bisa bekerjasama dengan penerbit untuk sosialisasi 

produk untuk komersial, tetapi harus tetap memantau 

distribusi dan kontrol kualitas. 

C. Model Dick and Carey 

Model Dick and Carey merupakan salah satu model desain 

pembelajaran yang termasuk ke dalam model prosedural atau 

pendekatan sistem. Model ini memiliki struktur desain seperti gambar 

2.2 berikut: 

Gambar 2.2 : Model Dick and Carey 26 

Model Dick and Carey adalah model yang didesain dengan 

berorientasi sistem dan berskala makro. Konsepnya dikembangkan 

dengan mengutamakan mutu pembelajaran untuk mencapai tujuan 
                                                           
26  Walter Dick, Lou Carey, and James O. Carey. The Systematic Design of Instruction, Six 

Edition (New York: Pearson, 2005) h.1 



   

yang diharapkan. Kemunculan model pembelajaran yang berorientasi 

sistem ini, pada prinsipnya dimotivasi oleh usaha untuk memperbaiki 

mutu pembelajaran melalui penciptaan suasana belajar yang efektif 

dan kreatif.  Pengimplementasian model dilakukan secara menyeluruh 

yang berarti seluruh langkah berada dalam satu kesatuan sistem. 

Setiap langkah merupakan subsistem dari langkah lainnya, sehingga 

salah satu diantaranya yang kurang maksimal dikembangkan akan 

berpengaruh terhadap langkah lainnya. 

Model desain yang ditampilkan pada gambar 2.2 di atas 

menunjukkan bahwa model telah dikembangkan dengan sepuluh 

langkah, yaitu (a) mengidentifikasi tujuan pembelajaran, (b) 

menganalisis pembelajaran, (c) menganalisis siswa dan konteks, (d) 

menuliskan tujuan pembelajaran khusus, (e) mengembangkan 

instrumen dan alat penilaian, (f) mengembangkan strategi 

pembelajaran, (g) menyeleksi dan mengembang-kan bahan, (h) 

mendesain pelaksanaan evaluasi formatif, (i) melakukan revisi 

program pembelajaran, dan (j) mendesain pelaksanaan evaluasi 

sumatif.27 Model ini menarik, efektif, dan efisien serta digunakan 

dalam pembelajaran sejak beberapa puluh tahun yang lalu. 

Langkah pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. 

Identifikasi tujuan dilakukan dengan maksud untuk menentukan apa 

yang menjadi kebutuhan siswa. Kebutuhan itu kemudian dirumuskan 

menjadi target yang harus dicapai setelah proses pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran menurut Dick and Carey adalah pernyataan 

kompetensi yang dimiliki siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran. Kompetensi itu dirumuskan dari hasil analisis 

kemampuan, penilaian, dan pengalaman praktis kesulitan belajar 

siswa. 

Langkah kedua, melakukan analisis pembelajaran. Kegiatan 

yang dilakukan pada langkah kedua ini adalah menentukan tiga 

kompetensi yang harus dicapai siswa setelah mengikuti proses 

                                                           
27  Ibit.,   hh. 6-8 



 
 

pembelajaran. Ketiga kompetensi tersebut meliputi pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan. Pengetahuan merefleksikan kemampuan 

nalar dan daya pikir; sikap merefleksikan perilaku; dan keterampilan 

merefleksikan kemampuan melakukan sesuatu secara efektif. 

Langkah ketiga, menganalisis siswa dan konteks. Kegiatan 

yang dilakukan pada langkah ini adalah menganalisis karakteristik 

yang menjadi perilaku belajar siswa. Kemudian secara bersamaan 

dilakukan analisis konteks pembelajaran yang mencakup bahan dan 

kondisi-kondisi yang terkait dengan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan siswa serta tugas-tugas yang dihadapinya. 

Langkah keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. 

Tujuan ini bersifat spesifik dan menjadi indikator untuk mengukur 

pencapaian kebutuhan siswa yang menjadi tujuan pembelajaran. 

Dalam merumuskan tujuan pembelajaran khusus, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan: (a) menentukan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang dicapai siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran; (b) situasi dan kondisi yang diperlukan agar siswa 

dapat melakukan unjuk kemampuan dari apa yang dipelajari; (c) 

indikator yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Langkah kelima, mengembangkan instrumen atau alat 

penilaian. Kegiatan yang dilakukan pada langkah ini adalah menyusun 

tes berdasarkan tujuan pembelajaran khusus. Tes yang dikembangkan 

diharapkan mampu mengukur hasil pembelajaran siswa. Untuk itu 

rumusan tes harus benar-benar mencerminkan rumusan tujuan 

pembelajaran. 

Langkah keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. 

Kegiatan pada langkah ini diawali dengan pengumpulan informasi 

sebagai bahan penentuan strategi pembelajaran. Berbagai bentuk 

strategi pembelajaran yang dirumuskan dapat dimanfaatkan untuk 

mengimplementasikan aktivitas sebelum pembelajaran, penyajian 

bahan, evaluasi, dan aktivitas tindak lanjut kegiatan pembelajaran. 

Bentuk-bentuk strategi yang dipilih didasarkan pada beberapa faktor, 



   

yaitu (a) teori baru yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran; (b) 

penelitian terbaru tentang hasil belajar; (c) jenis dan karakteristik 

media pembelajaran; (d) hal yang menjadi substansi dipelajari siswa; 

(e) karakteristik siswa yang terlibat dalam aktivitas pembelajaran. 

Kelima faktor di atas yang dipilih untuk dirumuskan menjadi tujuan 

pembelajaran. 

Langkah ketujuh, memilih bahan ajar yang digunakan. 

Kegiatan yang dilakukan pada langkah ini adalah memilih bahan ajar 

dari berbagai ragam bahan yang ada sebagai sumber informasi 

pengetahuan siswa. Istilah bahan ajar dimaksud adalah sumber yang 

memiliki kemiripan dengan media pembelajaran. Keduanya menjadi 

sumber informasi yang dapat mengantar siswa untuk mengetahui dan 

memahami sesuatu yang dipelajari. 

Langkah kedelapan, mendesain pelaksanaan evaluasi formatif. 

Kegiatan yang dilakukan adalah menyusun rencana pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran pada setiap pertemuan kemudian 

melaksanakannya dan hasilnya menjadi data untuk menentukan 

keberhasilan dan kegagalan proses pembelajaran. Ada tiga jenis 

evaluasi formatif yang dapat diaplikasikan oleh guru untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan siswa, yaitu (a) evaluasi perorangan, (b) 

evaluasi kelompok; (c) evaluasi lapangan. Ketiganya memiliki peran 

strategis untuk memberi input pada perbaikan pelaksanaan proses 

pembelajaran. 

Langkah kesembilan, melakukan revisi program pembelajaran. 

Kegiatan yang dilakukan pada langkah ini adalah mengumpulkan 

data-data hasil evaluasi formatif sebagai informasi untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan desain dan proses pembelajaran. Berbagai 

kelemahan yang ada disempurnakan untuk dikembangkan menuju 

tercapainya tujuan pembelajaran. Kegiatan ini merupakan langkah 

terakhir dari proses model desain yang dikembangkan oleh Dick and 

Carey. 

Langkah kesepuluh, mendesain pelaksanaan evaluasi sumatif. 

Kegiatan yang dilakukan adalah merancang dan melaksanakan 



 
 

evaluasi sumatif. Pelaksanaan evaluasi ini berbeda dengan evaluasi 

formatif karena dilakukan setelah program selesai dievaluasi secara 

formatif. Evaluasi sumatif dikategorikan tidak tergolong ke dalam 

proses desain sistem pembelajaran sehingga dalam pelaksanaannya 

tidak melibatkan perancang program tetapi melibatkan penilai 

independen. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan bahwa 

model Dick and Carey memiliki kekuatan untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran. Kekuatan model ini adalah (a) dikembangkan dengan 

pendekatan sistem yang dapat memacu guru memahami semua 

langkah pembelajaran yang ditetapkan; (b) mendesain dua jenis 

evaluasi yang menunjukkan keberhasilan proses dan program 

pembelajaran terukur dengan baik; (c) berorientasi umum sehingga 

dapat dijadikan sebagai referensi pada setiap model yang 

dikembangkan. Dick and Carey berpandangan bahwa model dalam 

pembelajaran memiliki pengaruh yang besar, yaitu menjadi pedoman 

guru untuk menyusun langkah-langkah tindakan dalam upaya 

menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. 

Model Dick and carey selain memiliki kekuatan, juga 

memiliki kelemahan, yaitu (a) bersifat umum sehingga sulit dijadikan 

sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran 

yang bersifat khusus; (b) terlalu luas sampai pada desain evaluasi 

sumatif, dan (c) bagi peneliti pemula lebih sulit diaplikasikan secara 

utuh karena bersifat umum dan terlalu luas.  Ketiga kelemahan yang 

dikemukakan di atas, menjadi dasar lahirnya model yang berorientasi 

khusus. Artinya memungkinkan bagi desainer untuk mendesain 

pembelajaran yang cocok dengan situasi dan kondisi kongkrit di 

lapangan.  

D. Model Kemp  

Model Kemp, dkk. dirancang untuk menyelesaikan masalah 

pembelajaran, meningkatkan prestasi belajar, dan menjadikan 



   

pembelajaran dapat dilaksanakan dengan mudah, efisien, dan efektif. 

Langkah-langkah pengembangannya tersusun secara fleksibel artinya 

dapat dimulai dari mana saja. Model Kemp, dkk. menilai bahwa ada 

empat hal yang paling fundamental pada komponen desain 

pembelajaran, yaitu tujuan, siswa, metode, dan evaluasi. Tujuan 

dimaksud adalah tujuan khusus yang rumusannya harus sesuai 

dengan kebutuhan siswa. Untuk itu siswa menjadi hal yang 

fundamental karena menjadi sasaran desain. Kemudian metode 

adalah cara yang dipilih secara tepat untuk menyampaikan pesan dan 

evaluasi adalah kegiatan untuk menilai ketercapain proses pada setiap 

siklus.  

Model Kemp, dkk. dikembangkan dengan sembilan langkah, 

yaitu  

a) Mengidentifikasi masalah pembelajaran,  

b) Menganalisis karakteristik siswa dan konteks  

c) Menganalisis tugas,  

d) Menetapkan tujuan pembelajaran khusus,  

e) Menyusun bahan penyampaian materi secara sistematis dan 

logis,  

f) Merancang strategi pembelajaran,  

g) Merencanakan penyampaian pesan,  

h) Mengembangkan pembelajaran, dan  

i) melakukan evaluasi berdasarkan instrumen-instrumen yang 

ditetapkan.  



 
 

Secara visual kesembilan langkah model Kemp, dkk. tersebut 

di atas terdeskripsi seperti nampak pada gambar 2.3 berikut;  

 

Gambar 2.3; Model Kemp28 

Berdasarkan gambar di atas Model Kemp, dkk. didesain 

secara melingkar dan dilaksanakan dengan menggunakan sistem 

siklus. Hal itu mencerminkan karakateristik langkah pengembangan 

desain dapat dimulai dari mana saja. Ada tiga kekuatan yang dimiliki 

model Kemp, yaitu (a) pengembangannya bersifat melingkar yang 

berarti menggunakan sistem siklus; (b) dapat menciptakan proses 

pembelajaran dalam kelas secara efektif, efisien, dan menarik; (c) 

pengembangannya dapat dimulai dari mana saja; dan (d) 

menggunakan instrumen dalam pelaksanaan evaluasi. Kelemahannya 

adalah (a) desainnya yang tidak terstruktur secara sistematis sehingga 

guru kesulitan untuk menentukan langkah awal; (b) evaluasi dibuat 

secara terpisah seolah-olah dinilai bukan menjadi bagian dari proses. 

                                                           
28 Gary R. Morrison, Steven M. Ross, and Jerrold E. Kemp. Designing Effective Instruction,  

(New York: Jhon Wiley & Sons, Inc., 2007), h.1 



   

Keadaan yang demikian menyulitkan guru untuk mempedomaninya 

dalam proses pembelajaran. 

E. Model ASSURE 

Model ASSURE merupakan suatu model pembelajaran yang 

beriorientasi kelas. Menurut Heinich et. al. model ini terdiri atas 

enam langkah kegiatan yaitu:  

1) Analyze leaners (Analisis karakteristik peserta didik);  

2) State standards and objectives (menetapkan tujuan pembelajaran);  

3) Select stratigies, technology, media and materials (Seleksi media, 

metode dan bahan);  

4) Utilize  technology, media and materials (memanfaatkan bahan ajar);  

5) Recuire leaner participation (melibatkan peserta didik dalam 

pembelajaran); dan  

6) Evaluate and revise (evaluasi dan revisi). 29 

Langkah pertama, melakukan analisis karakteristik siswa. 

Kegiatan yang dikembangkan pada langkah ini adalah 

mengidentifikasi karakteristik siswa yang akan terlibat dalam 

pembelajaran. Karakteristik dimaksud mencakup sikap, situasi 

kehidupan dalam keluarga, lingkungan tempat tinggal, kompetensi 

khusus, dan gaya belajar siswa. Situasi itu sangat mempengaruhi 

perkembangan prestasi belajar siswa. 

Langkah kedua, menetapkan tujuan pembelajaran sebagai 

kompetensi yang dicapai siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran. Ada dua tujuan yang dirumuskan dalam pembelajaran, 

yaitu tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. 

Tujuan pembelajaran umum, jenis pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang akan dicapai masih bersifat umum sehingga harus 

dispesifikasi menjadi tujuan khusus. 

                                                           
29 Kent L. Gustafson and Robert Maribe Branch. Survey of Instructional Development 

Models. Fourth edition (New York: ERIC Clearinghouse on Information and 
technology: 2002), h.23 



 
 

Langkah ketiga, memilih bahan, metode, dan media. Langkah 

ini menjadi bagian penting dalam pengembangan strategi 

pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan pada pengembangan langkah 

ini adalah memilih bahan sesuai jenjang, tingkatan, dan lingkungan 

siswa; metode yang sesuai dengan gaya belajar siswa; dan media yang 

sesuai dengan situasi bahan yang dikembangkan. Tujuannya adalah 

untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa agar pengetahuan dan 

keterampilannya meningkat disertai perubahan sikap kearah yang 

lebih baik. 

Langkah keempat, menggunakan bahan pembelajaran. 

Kegiatan yang dilakukan pada pengembangan langkah ini adalah 

menstrategi penggunaan bahan pembelajaran dengan metode dan 

media yang tepat. Cara ini dikembangkan agar siswa lebih mudah 

memahami bahan yang dipelajari. Secara mental siswa akan aktif 

melibatkan pikirannya secara utuh dalam proses pembelajaran apabila 

bahan yang dipilih itu sesuai dengan lingkungan dan tingkatan 

pengetahuannya. 

Langkah kelima, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. 

Kegiatan yang dikembangkan pada langkah ini adalah merekayasa 

tindakan dengan media dan teknologi agar secara individual siswa 

dapat belajar dengan efektif, efisien, dan menyenangkan. Smaldino, 

dkk. menilai bahwa kegiatan pembelajaran dapat bermakna, jika siswa 

terlibat secara penuh mpnaikuti setiap ranakaian proses 

pembelajaran. Siswa yang terlibat secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran akan mudah memahami materi pembelajaran. 

Langkah keenam, melakukan evaluasi dan revisi. Kegiatan ini 

dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Tujuannya adalah untuk 

menilai keberhasilan proses pembelajaran secara lengkap. Berbagai 

kekurangan yang diperoleh dari hasil evaluasi direvisi. Demikian 

seterusnya sampai program terlaksana secara tuntas. 

Keenam langkah di atas, proses pengembangannya mengacu 

pada pemikiran Gagne tentang peristiwa pembelajaran. Desain 



   

pembelajaran yang efektif harus dimulai dari upaya yang dapat 

memotivasi siswa untuk belajar. Pendapat ini menilai motivasi 

sebagai kekuatan awal yang mendorong siswa untuk belajar. Siswa 

kurang bergairah untuk belajar karena tidak ada motivasi yang 

mendorongnya baik secara internal maupun eksternal. 

Untuk memotivasi siswa agar dapat belajar, model desain 

ASSURE menerapkan sistem umpan balik secara terus-menerus dari 

hasil belajar siswa. Umpan balik dimaksud dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mengevaluasi hasil belajar yang kekurangannya menjadi 

bahan revisi untuk perbaikan proses pembelajaran. 

Model ASSURE memiliki empat kekuatan disbanding dengan 

model lainnya, yaitu; 
a) Proses dikembangkan dengan menggunakan media teknologi,  

b) Siswa terlibat secara langsung melakukan,  

c) Menekankan pada aspek keterampilan,  

d) Ada produk yang dihasilkan.  

Selain kelebihan di atas, model ASSURE juga memiliki 

kelemahan yakni;  

a) hanya dapat dikembangkan pada Madrasah-Madrasah yang 

memiliki kelengkapan fasilitas teknologi;  

b) Hanya dapat dikembangkan pada madrasah-madrasah yang 

memiliki tenaga guru keterampilan, dan  

c) Sulit dilakukan di luar kelas.  

Secara lengkap model ASSURE ini dapat divisualisasikan 

seperti gambar 2.4 berikut ini. 

 



 
 

 
Gambar 2.4: Model ASSURE30 

F. Model ADDIE 

Model desain pembelajaran ADDIE (Analysis-Design-Develop-

Implement-Evaluate) merupakan suatu desain model pembelajaran yang 

sifatnya generic. Model ADDIE muncul pada tahun 1990-an yang 

dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda. Salah satu fungsi ADDIE 

yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan 

infrastruktur program pelatihan dan pengembangan pembelajaran 

yang efektif, dinamis dan mendukung kualitas proses pembelajaran.  

Pada awalnya model ini didesain sebagai acuan pelatihan 

pengembangan profesional guru dan tenaga kependidikan serta 

pembelajaran secara umum. Dalam perkembangannya kemudian, 

model ini dapat digunakan menjadi acuan oleh semua organisasi, 

lembaga, badan, dan sejenisnya yang menyelenggarakan pelatihan 

untuk meningkatkan sumber daya karyawannya. Desainnya seperti 

pada gambar berikut: 

                                                           
30 Benny A. Pribadi, Model ASSURE untuk Mendesain Pembelajaran Sukses (Jakarta: Dian 

Rakyat. 2011). h. 4. 



   

 
Gambar 2.5: Model ADDIE31 

Gambar di atas menunjukkan bahwa model ADDIE didesain 

secara singkat dan fleksibel sehingga dipakai oleh banyak guru untuk 

menjadi acuan dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Guru-

guru lebih tertarik dengan model ini karena memiliki langkah-

langkah yang sederhana. Kesederhanaan itu yang membuat model 

ADDIE dikelompokan sebagai model berskala mikro dan 

berorientasi umum atau generik. Berskala mikro artinya memiliki 

desain yang sederhana dan berorientasi umum artinya memiliki pola 

umum yang mendasari pikiran pengembangan model. Hal itu 

menjadi ciri khas model ADDIE yang dikembangkan oleh Molenda 

dkk. 

Model ADDIE dikembangkan ke dalam lima langkah, yaitu 

(a) analysis, (b) design, (c) development, (d) implementation, (e) evaluation. 

Langkah pertama, melakukan analisis dengan mengidentifikasi 

kebutuhan, tujuan, pengetahuan, dan karakteristik siswa. Selain itu 

dilakukan pula analisis pengalaman belajar siswa dan hal-hal yang 

menghambat dalam belajar. 

                                                           
31 Molenda, ADDIE Instructional Design Model. Online http://itsinfo.tamu.edu/works 

Hops/handouts/ pdf_handouts/addie.pdf (Diakses 20 Agustus 2013) 
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Langkah kedua, menyusun desain pembelajaran. Kegiatan 

pada langkah ini adalah merumuskan tujuan umum dan tujuan 

khusus pembelajaran secara sistematis berdasarkan analisis 

kebutuhan. Rumusan tujuan khusus ini yang kemudian menjadi 

dasar penyusunan bahan pembelajaran. 

Langkah ketiga, melakukan pengembangan yang kegiatannya 

mengembangkan tujuan dan bahan ajar secara kontekstual. Kawasan 

pengembangan ini mencakup penyediaan bahan dan kebutuhan 

lainnya yang mendukung proses pembelajaran. 

Langkah keempat adalah implementasi, yaitu penyampaian 

materi atau bahan ajar kepada siswa. Langkah ini merupakan realisasi 

dari langkah desain dan pengembangan. Untuk itu, implementasi ini 

sifatnya menerapkan hasil dari apa yang dilakukan sebelumnya. 

Ketepatan mengembangkan strategi dan menggunakan metode sesuai 

gaya belajar siswa menjadi kunci utama untuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan. 

Langkah kelima, melaksanakan evaluasi. Evaluasi dimaksud 

adalah evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif 

dilakukan pada akhir setiap pertemuan pembelajaran dan evaluasi 

sumatif dilakukan pada setiap akhir program pembelajaran. Kedua 

jenis evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan 

pembelajaran pada setiap pertemuan dan setiap program. Indikator 

yang dinilai mencakup tiga hal, yaitu pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang diperoleh siswa. 

Deskripsi langkah-langkah pengembangan model di atas 

menunjukkan adanya kesederhanaan pengembangan dan 

implementasi model yang mampu menciptakan pembelajaran yang 

efektif, efisien, dan menarik. Implikasi dari kesederhanaan itu 

membuat guru, instruktur, pengembang organisasi, dan pengelola 

perusahaan tertarik menggunakannya. Hal ini menjadi keunggulan 

model ADDIE dibanding dengan model lainnya. Kelemahannya, 



   

yaitu (1) guru-guru yang kurang memiliki kemampuan menyusun 

desain pembelajaran sehingga sulit mengadaptasinya pada kondisi 

tertentu, 2) tujuan, bahan atau materi, strategi pembelajaran, 

pemilihan media, dan perangkat penilaian tidak tergambar secara 

jelas sehingga guru kebingungan untuk menyusunnya menjadi 

langkah pembelajaran, 3). dalam tahap analisis memerlukan waktu 

yang lama. Dalam tahap analisis ini pendesain/ pendidik diharapkan 

mampu menganalisis dua komponen dari siswa terlebih dahulu 

dengan membagi analisis menjadi dua yaitu analisis kinerja dan alisis 

kebutuhan. Dua komponen analisis ini yang nantinya akan 

mempengaruhi lamanya proses menganalisis siswa sebelum tahap 

pembelajaran dilaksanakan. Dua komponen ini merupakan hal yang 

penting karena akan mempengaruhi tahap mendesain pembelajaran 

yang selanjutnya 

G. Model Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional 
(PPSI) 

Model PPSI merupakan model yang didesain dengan 

pendekatan satu set bahan dengan strategi. Pengembangannya 

mudah diterapkan dalam pembelajaran, karena setiap langkah 

diuraikan dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur. 

Model Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) 

dikategorikan sebagai model yang populer berkembang di Indonesia. 

Kepopuleran itu tidak terlepas dari besarnya perhatian guru, pelatih, 

pengembang kurikulum terhadap PPSI, sehingga pelaksanaannya 

sukses diterapkan dilembaga pendidikan. Kesuksesannya ditentukan 

oleh pemakai produk dan ketertarikan pemakai ditentukan oleh 

kemudahan dalam memahami langkah-langkah pengembangannya. 

Kepopuleran tersebut juga tidak terlepas dari komitmen pemerintah 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Pemerintah melalui 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sangat menaruh perhatian 



 
 

dalam mengembangkan model ini. Perhatian itu ditunjukkan dengan 

program yang dilaksanakan, yaitu melatih semua guru dari berbagai 

jenjang dan tingkatan untuk mengembangkan model PPSI dalam 

kelas melalui penerapan kurikulum 1975. 

Pengembangan langkah-langkah didesain model Prosedur 

Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) seperti gambar 2.6 

berikut ini: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6  Model PPSI32 

Gambar di atas menunjukkan bahwa model PPSI 

dikembangkan dengan lima langkah, yaitu (a) merumuskan tujuan 

pembelajaran dengan prosedur menggunakan kata-kata operasional, 

berbentuk hasil belajar, dan tingkah laku; (b) mengembangkan alat 

evaluasi untuk menemukan jenis tes dan rumusan tes yang sesuai 

tujuan; (c) menentukan kegiatan belajar mengajar; (d) merencanakan 

kegiatan belajar dengan merumuskan materi, metode, dan 

menetapkan alat serta sumber bahan yang dipakai; dan (e) 

pelaksanaan yang mencakup: penyampaian bahan, melakukan tes, 

dan membuat perbaikan. Kelima langkah di atas dikembangkan 

                                                           
32 Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru. Edisi kedua 

(Jakarta: Rajawali Pers. 2012). h. 152.  
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untuk dapat mengiringi pelaksanaan kurikulum 1975 pada jenjang 

SD, SMP, dan S MA serta kurikulum 1976 untuk jenjang sekolah 

kejuruan serta madrasah. 

Langkah pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Kegiatan 

pada langkah ini adalah menetapkan tujuan pembelajaran khusus 

sebagai dasar dari setiap aktivitas pembelajaran dan menjadi 

kompetensi untuk dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran. 

Tujuan khusus dirumuskan berdasarkan analisis materi pada setiap 

pokok bahasan dan subpokok bahasan yang telah ditetapkan dalam 

Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) menjadi tujuan 

pembelajaran umum dan tujuan kurikuler. Berdasarkan model PPSI, 

ada beberapa ketentuan yang harus dipedomani oleh guru dalam 

merumuskan tujuan pembelajaran khusus, yaitu menggunakan kata-

kata operasional, berbentuk hasil belajar, berbentuk tingkah laku, 

hanya satu tingkah laku. Keempat ketentuan dimaksud 

mencerminkan keterukuran rumusan tujuan pembelajaran, sehingga 

dapat memudahkan guru untuk mengembangkan evaluasi dalam 

menilai hasil belajar. 

Langkah kedua, mengembangkan alat evaluasi. Langkah ini 

dirumuskan dengan dua kegiatan, yaitu menentukan jenis tes yang 

akan digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan 

pembelajaran dan menyusun tes untuk menilai masing-masing tujuan 

yang dirumuskan. Keadaan itu mencerminkan keterkaitan antara 

langkah pertama dengan langkah kedua sebagai satu sistem yang 

memiliki struktur secara hirarkikal. 

Langkah ketiga, menentukan kegiatan belajar. Di dalam 

menentukan kegiatan belajar, terdapat empat hal yang harus 

diperhatikan, yaitu merumuskan semua kemungkinan kegiatan belajar 

untuk mencapai tujuan; mengorganisasi kegiatan belajar yang dapat 

atau tidak dapat dilaksanakan; menetapkan kegiatan belajar yang 

dapat dilaksanakan; dan merumuskan langkah-langkah kegiatan 

secara sistematis. Kemampuan melaksanakan keempat hal di atas 



 
 

berdampak pada pengembangan program belajar yang dilaksanakan 

oleh guru. 

Langkah keempat, pengembangan program kegiatan. Langkah 

ini memiliki empat kegiatan, yaitu merumuskan materi pelajaran 

melalui analisis yang mendalam; menetapkan metode yang dipakai 

sesuai situasi dan kondisi; memilih alat pelajaran dan sumber yang 

dipakai; dan menyusun jadwal. Keempat kegiatan ini menjadi satu 

paket produk kebutuhan belajar yang dapat dikembangkan pada 

langkah berikutnya. 

Langkah kelima, pelaksanaan. Langkah ini dijabarkan ke dalam 

empat kegiatan, yaitu mengadakan tes awal, menyampaikan materi 

pelajaran, mengadakan tes akhir, melakukan perbaikan. Keempat 

kegiatan dimaksud dilaksanakan secara terstruktur dalam satu paket 

kegiatan 

Kelima langkah model desain PPSI yang dideskripsikan di atas, 

menunjukkan adanya keterkaitan langkah yang satu dengan langkah 

lainnya, sehingga disebut sebagai satu set kegiatan belajar yang 

didesain untuk meningkatkan mutu atau hasil belajar siswa. Hal itulah 

yang menyebabkan model PPSI sangat menonjol dikembangkan di 

lembaga-lembaga diklat guru, pelatihan tenaga teknis, dan 

pengembang kurikulum. 

Guru, pelatih, dan pengembang kurikulum sangat menaruh 

perhatian terhadap model PPSI sehingga pelaksanaannya sukses 

diterapkan dilembaga-lembaga pendidikan. Gambaran keadaan itu 

menjadi keunggulan dari model PPSI. Adapun kelemahan model 

Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), di antaranya 

sebagai berikut; 

a) Proses belajar masih berpusat pada guru;  

b) Langkah-langkah pengembangannya tidak bermula dari 

analisis kebutuhan, dan karakteristik serta lingkungan siswa;  

c) Desain pelaksanaannya masih bersifat sentralistik sehingga 

guru menjadi pusat informasi. 



   

H. Model Pengembangan Intruksional (MPI) 

Model pengembangan intruksional (MPI) merupakan suatu 

model yang dikembangkan oleh Atwi Supratman. Model MPI 

didesain untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran, 

khususnya yang terjadi diperguruan tinggi. Pengembangannya 

dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran. 

MPI didesain dengan berorientasi pada kebutuhan. Kebutuhan ini 

yang kemudian dijadikan sebagai dasar perumusan tujuan 

pembelajaran. 

Model pengembangan intruksional (MPI) dikembangkan ke 

dalam tiga tahap.  

Tahap pertama, melakukan identifikasi dengan lima langkah, 

yaitu; 

1) Mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan  

2) Menulis tujuan pembelajaran umum,  

3) Melakukan analisis instruksional,  

4) Mengidentifikasi perilaku dan  

5) Karakteristik awal mahasiswa.  

Tahap kedua adalah tahap pengembangan yang dijabarkan ke 

dalam empat langkah, yaitu  

6) Menulis tujuan pembelajaran umum,  

7) Menulis teks acuan patokan,  

8) Mengembangkan strategi pembelajaran,  

9) Mengembangkan bahan pembelajaran. 

Kemudian pada tahap tiga, yaitu melakukan satu langkah 

yakni (10) melakukan evaluasi dan revisi. 33 

                                                           
33 M. Atwi Suparman, Desain Instruksional. (Jakarta; Universitas Terbuka, 2004)  h.3 



 
 

Kesepuluh langkah model pengembangan instruksional 

(MPI) itu dapat dilihat pada gambar 2.7 berikut ini; 

Gambar 2.7. Model Pengembangan Intruksional (MPI)34 

Langkah pertama, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran 

dan merumuskan tujuan pembelajaran umum. Langkah ini 

merupakan langkah permulaan yang menjadi sumber perumusan 

langkah berikutnya. Kesalahan melakukan langkah ini dapat 

menyebabkan seluruh kegiatan pembelajaran pada langkah 

berikutnya kehilangan arah. 

Langkah kedua, melakukan analisis pembelajaran. Analisis 

pembelajaran merupakan proses menjabarkan perilaku umum 

menjadi perilaku khusus secara logis. Kegian ini berkaitan dengan 

kemampuan menentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

berdasarkan kebutuhan siswa. Hasil dari analisis instruksional ini 

menjadi input dalam perumusan tujuan pembelajaran khusus. 

Langkah ketiga adalah mengidentifikasi perilaku dan 

karakteristik awal mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui keterampilan awal mahasiswa. Hasil identifikasi 

prilaku dan karekteristik awal mahasiswa dipadukan dengan hasil 

                                                           
34 Ibit. h. 16 



   

analisis pembelajaran untuk menjadi bahan perumusan tujuan 

pembelajaran khusus. 

Langkah keempat, menulis tujuan pembelajaran khusus. 

Rumusan tujuan pembelajaran khusus merupakan rumusan dengan 

kalimat yang jelas, pasti, dan dapat diukur. Untuk itu setiap rumusan 

harus menggunakan kata- kata operasional. Langkah ini menjadi 

dasar penulisan tes dan penyusunan strategi pembelajaran. 

Langkah kelima, menyusun tes acuan patokan. Pada langkah 

ini telah diuraikan teknik dan prosedur penulisan tes yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan mahasiswa 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tes yang digunakan adalah tes 

yang valid, yaitu tes yang mengacu pada rumusan tujuan 

pembelajaran khusus. Jika mahasiswa menguasai dengan benar 

perilaku dalam tujuan pembelajaran khusus, maka pelaksanaan 

pembelajaran itu dinyatakan efektif dan berhasil. 

Langkah keenam, menyusun strategi pembelajaran. Langkah 

ini menguraikan cara setiap pengajar (guru dan dosen) dalam 

menentukan urutan kegiatan pembelajaran. Kemampuan 

menentukan strategi pembelajaran yang tepat dapat menciptakan 

pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. 

Langkah ketujuh adalah mengembangkan bahan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran khusus dan tes serta strategi 

pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan pada langkah 

sebelumnya menjadi acuan pengembangan bahan pembelajaran. Hal 

ini mencerminkan bahwa bahan pembelajaran yang dikembangkan 

adalah bahan yang sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran 

khusus. Oleh karenanya, sistematika penyusunan bahan 

pembelajaran yang tepat harus dibuat sesuai dengan urutan tujuan 

pembelajaran khusus. 

Langkah kedelapan adalah menyusun desain dan melaksanakan 

evaluasi formatif. Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam 

pengembangan pembelajaran. Evaluasi formatif memiliki tujuan 



 
 

khusus, yaitu untuk menentukan apakah pembelajaran yang 

dilaksanakan perlu direvisi atau dinyatakan tuntas dan dilanjutkan 

dengan bahan baru. Hal itu menunjukkan eksistensi evaluasi formatif 

dalam sistem pembelajaran sebagai penentu keputusan. 

Kedelapan langkah yang dideskripsikan di atas mencerminkan 

struktur model yang dikembangkan tersusun dalam satu set 

pembelajaran yang diawali dengan kegiatan mengidentifikasi 

kebutuhan dan menulis tujuan kemudian diakhiri dengan penyusunan 

desain dan evaluasi formatif. Kegiatan identifikasi kebutuhan 

pembelajaran dengan menulis tujuan digabung menjadi satu langkah 

didasari oleh suatu konsep bahwa kebutuhan merupakan tujuan yang 

harus dicapai. Apa yang menjadi kebutuhan itulah yang dirumuskan 

menjadi tujuan. Demikian pula penggabungan penyusunan desain 

dan pelaksanaan evaluasi formatif menjadi satu langkah didasari oleh 

pemikiran bahwa kefektivan desaian bahan pembelajaran ditentukan 

melalui hasil evaluasi. Jika hasil evaluasi belum memenuhi standar 

yang ditetapkan, maka model desain harus direvisi. 

Keunggulan MPI dibanding dengan model lainnya adalah (a) 

menempatkan analisis kebutuhan dengan rumusan tujuan 

pembelajaran menjadi satu langkah kegiatan, sehingga apa yang 

menjadi kebutuhan langsung diformulasi menjadi tujuan 

pembelajaran; (b) desain dan evaluasi ditempatkan menjadi satu 

langkah yang berati desainnya yang dievaluasi; dan (c) menjadikan 

proses sebagai penentu ketercapaian tujuan. Kelemahannya (a) 

bersifat umum sehingga menyulitkan guru untuk 

mengadaptasikannya pada situasi dan kondisi tertentu; dan (2) desain 

proses pengembangan hanya sampai pada evaluasi formatif. 

I. Model 4D (Define, Design, Develop, and Disseminate) 

Desain Model 4D (define, design, develop, and disseminate) yang 

dikemukakan oleh Thiagarajan, Semmel dan Semmel (1974) yang 

digunakan untuk alur pengembangan perangkat pembelajaran 



   

(instructional development), pada dasarnya dimaksudkan untuk pelatihan 

guru (training teacher) untuk anak-anak berkebutuhan khusus 

(exceptional children), dan penekanannya pada pengembangan bahan 

ajar (material development). Anak-anak berkebutuhan khusus tersebut 

adalah anak-anak cacat (handicapped children). 

Sivasailam  Thiagarajan,  Dorothy  S.  Semmel  dan  Melvynl. 

Semmel  ketiganya ketika itu bekerja di pusat inovasi dalam pelatihan 

anak-anak cacat (Center for Innovation in Training the Handicapped) di 

Universitas Indiana (Indiana University), Bloomington,  Indiana.  

Secara  umum,  tujuan  dari  penulisan  buku  sumber  tersebut 

adalah untuk membantu pembaca dalam mendesain (design), 

mengembangkan (development), dan menyebarkan (dissemination) bahan 

pembelajaran (instructional materials) yang digunakan untuk pelatihan 

bagi guru-guru anak-anak berkebutuhan khusus (exceptional children). 

Meskipun dalam langkah-langkah penyusunan bahan ajar 

melibatkan pengembangan  perangkat  pembelajaran  (developing  

instructional  materials),  tetapi jika ditinjau dari isi yang terkandung di 

abstrak, buku sumber (sourcebook) tersebut dimaksudkan untuk 

mengembangkan bahan ajar bagi pendidik (teacher educator), atau 

pelatih guru menggunakan desain model 4D (define, design, develop, and 

disseminate). Juga jika ditinjau dari kegiatan yang terkandung dalam 

langkah 4D, terutama pada tahap dissemination, disinyalir fokus dari 

kegiatan adalah mengembangkan bahan ajar  untuk pelatihan  guru-

guru (training teachers) bagi anak- anak berkebutuhan khusus 

(exceptional children). 

Meskipun awalnya model 4D dimaksudkan untuk 

mengembangkan bahan ajar bagi guru untuk pelatihan guru-guru 

anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu bagi guru-guru yang mengajar 

anak-anak cacat, tetapi disinyalir dari kata pengantar (foreword) oleh 

Maynard C. Reynolds (ketika itu dia sebagai Director Leadership 

Training Institute/ Special Education University of Minossa), bahwa model 

4D tersebut dapat dijadikan sumber ide dan prosedur pengembangan 



 
 

untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dan penyebarannya 

(dissemination) pada bidang lainnya. 

Dengan demikian model 4D secara umum dapat dipandang 

sebagai model untuk pengembangan instruksional (a model for 

instructional development). Pengembangan model 4D didasarkan pada 

pengembangan instruksional oleh Twelker, Urbach, dan Buck 

(Thiagarajan,  Semmel, dan  Semmel, 1974)  dengan tahapan: analysis, 

design, dan  evaluation.  Awalnya Thiagarajan,  Semmel,  dan  Semmel  

(1974) memodifikasi model     ini     menjadi     empat  tahap,  yaitu:  

analysis,  design,  evaluation,  dan dissemination. Selanjutnya desain ini 

setelah melalui proses revisi dan pengembangan dalam  pelatihan-

pelatihan  yang  dilakukan  disebut  model  4D  yang  meliputi  empat 

tahap: define,  design, develop, dan disseminate. 

Menurut Triyanto, model pengembangan 4D dapat 

diadaptasikan menjadi 4P, yaitu; 

a) Pendefinisian 

b) Perancangan 

c) Pengembangan, dan  

d) Penyebaran.35  

Secara garis besar keempat tahap kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan pada setiap tahap pengembangan dapat dijelaskan sebagai 

berikut berikut ini; 

                                                           
35 Trianto, 2007. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik.Jakarta: 

Prestasi Putaka. 



   

 
 

Gambar 2. 8 Model Pengembangan 4D 

 

1.    Define (Pendefinisian) 

Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan 

mendefinisikan syarat-syarat pengembangan. Dalam model lain, 

tahap ini sering dinamakan analisis kebutuhan. Tiap-tiap produk 

tentu membutuhkan analisis yang berbeda-beda. Secara umum, dalam 

pendefinisian ini dilakukan kegiatan analisis kebutuhan 

pengembangan, syarat-syarat pengembangan produk yang sesuai 

dengan kebutuhan pengguna serta model penelitian dan 

pengembangan (model R & D) yang cocok digunakan untuk 

mengembangkan produk. Analisis bisa dilakukan melalui studi 

literature atau penelitian pendahuluan. Thiagarajan,  menganalisis 

lima kegiatan yang dilakukan pada tahap define yaitu: analisis ujung 

depan (front-end analysis), analisis siswa (learner analysis), analisis 



 
 

tugas (task analysis), analisis konsep (concept analysis) dan 

perumusan tujuan pembelajaran (specifying instructional objectives)36  

a.    Front-end analysis (analisis awal dan akhir) 

Pada tahap ini, guru melakukan diagnosis awal untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Analisis 

awal dilakukan untuk mengetahui permasalahan dasar dalam 

pengembangan. Pada tahap ini dimunculkan fakta-fakta dan 

alternatif penyelesaian sehingga memudahkan untuk 

menentukan langkah awal dalam pengembangan. 

b.    Learner analysis (analisis siswa) 

Analisis peserta didik sangat penting dilakukan pada awal 

perencanaan. Analisis peserta didik dilakukan dengna cara 

mengamati karakteristik peserta didik. Analisis ini dilakukan 

dengan mempertimbangkan ciri, kemampuan, dan 

pengalaman peserta didik, baik sebagai kelompok maupun 

individu. Pada tahap ini dipelajari karakteristik peserta didik, 

misalnya: kemampuan, motivasi belajar, latar belakang 

pengalaman, dsb. 

c.    Task analysis (analisis tugas) 

Pada tahap ini guru menganalisis tugas-tugas pokok yang 

harus dikuasai peserta didik agar peserta didik dapat mencapai 

kompetensi minimal. Analisis tugas terdiri dari analisis 

terhadap Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 

terkait materi yang akan dikembangkan. 

d.   Concept analysis (analisis konsep/materi) 

Analisis konsep bertujuan untuk menentukan isi materi yang 

akan diajarkan, menyusun langkah-langkah yang akan 

dilakukan secara rasional. Analisis konsep dibuat dalam peta 

konsep pembelajaran yang nantinya digunakan sebagai sarana 
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pencapaian kompetensi tertentu, dengan cara mengidentifikasi 

dan menyusun secara sistematis bagian- bagian utama materi 

pembelajaran  

e.   Specifying instructional objective (tujuan 

instruksional khusus) 

Analisis tujuan pembelajaran dilakukan untuk menentukan 

indikator pencapaian pembelajaran yang didasarkan atas 

analisis materi dan analisis kurikulum. Dengan menuliskan 

tujuan pembelajaran, peneliti dapat mengetahui kajian apa saja 

yang akan ditampilkan, menentukan kisi-kisi soal, dan 

akhirnya menentukan seberapa besar tujuan pembelajaran 

yang tercapai. Menulis tujuan pembelajaran, perubahan 

perilaku yang diharapkan setelah belajar dengan kata kerja 

operasional.37  

2.    Design (Perancangan) 

Setelah mendapatkan permasalahan dari tahap pendefinisian, 

selanjutnya dilakukan tahap perancangan. Tahap perancangan 

bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. Thiagarajan 

(1974) membagi perancangan menjadi empat langkah yang harus 

dilakukan pada tahap ini, yaitu: 

a.   Constructing Criterion-Referenced Test (penyusunan 

tes acuan patokan) 

Penyusunan tes acuan patokan merupakan langkah yang 

menghubungkan antara tahap pendefinisian (define) dengan 

tahap perancangan (design) (Thiagarajan, 1974: 7). Tes acuan 

patokan disusun berdasarkan spesifikasi tujuan pembelajaran 

dan analisis siswa, kemudian selanjutnya disusun kisi-kisi tes 

hasil belajar. Tes yang dikembangkan disesuaikan dengan 

jenjang kemampuan kognitif. 
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b. Media Selection (pemilihan media) 

Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media 

pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. Lebih 

dari itu, media dipilih untuk menyesuaikan dengan analisis 

konsep dan analisis tugas, karakteristik target pengguna, serta 

rencana penyebaran dengan atribut yang bervariasi dari media 

yang berbeda-beda. Hal ini berguna untuk membantu siswa 

dalam pencapaian kompetensi dasar. 

c. Format Selection (pemilihan format) 

Pemilihan format dalam pengembangan perangkat 

pembelajaran ini dimaksudkan untuk mendesain atau 

merancang isi pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, 

metode pembelajaran, dan sumber belajar. Format yang 

dipilih adalah yang memenuhi kriteria menarik, memudahkan 

dan membantu dalam pembelajaran. 

d.   Initial Design (rancangan awal) 

Rancangan awal yang dimaksud adalah rancangan seluruh 

perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum 

ujicoba dilaksanakan. Hal ini juga meliputi berbagai aktivitas 

pembelajaran yang terstruktur seperti membaca teks, 

wawancara, dan praktek kemampuan pembelajaran yang 

berbeda melalui praktek mengajar.38 

Dalam tahap perancangan, peneliti sudah membuat produk 

awal (prototype) atau rancangan produk. Pada konteks pengembangan 

bahan ajar, tahap ini dilakukan untuk membuat modul atau buku ajar 

sesuai dengan kerangka isi hasil analisis kurikulum dan materi. Dalam 

konteks pengembangan model pembelajaran, tahap ini diisi dengan 

kegiatan menyiapkan kerangka konseptual model dan perangkat 

pembelajaran (materi, media, alat evaluasi) dan mensimulasikan 

penggunaan model dan perangkat pembelajaran tersebut dalam 
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lingkup kecil. Sebelum rancangan (design) produk dilanjutkan ke 

tahap berikutnya, maka rancangan produk (model, buku ajar, dsb) 

tersebut perlu divalidasi. Validasi rancangan produk dilakukan oleh 

teman sejawat seperti dosen atau guru dari bidang studi/bidang 

keahlian yang sama. Berdasarkan hasil validasi teman sejawat 

tersebut, ada kemungkinan rancangan produk masih perlu diperbaiki 

sesuai dengan saran validator. 

3.    Develop (Pengembangan) 

Tahap pengembangan terbagi atas dua kegiatan yaitu: expert 

appraisal (penilaian ahli) dan developmental testing (uji 

pengembangan).39 Expert appraisal merupakan teknik untuk 

memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. Dalam 

kegiatan ini dilakukan evaluasi oleh ahli dalam bidangnya. Saran-saran 

yang diberikan digunakan untuk memperbaiki materi dan rancangan 

pembelajaran yang telah disusun. Developmental testing merupakan 

kegiatan uji coba rancangan produk pada sasaran subjek yang 

sesungguhnya. Pada saat uji coba ini dicari data respon, reaksi atau 

komentar dari sasaran penggunakan produk. Hasil uji coba digunakan 

memperbaiki produk. Setelah produk diperbaiki kemudian diujikan 

kembali sampai memperoleh hasil yang efektif. 

Pada kegiatan pengembangan bahan ajar (buku atau modul), 

tahap pengembangan dilakukan dengan cara menguji isi dan 

keterbacaan modul atau buku ajar tersebut kepada pakar yang terlibat 

pada saat validasi rancangan dan peserta didik yang akan 

menggunakan modul atau buku ajar tersebut. Hasil pengujian 

kemudian digunakan untuk revisi sehingga modul atau buku ajar 

tersebut benar-benar telah memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk 

mengetahui efektivitas modul atau buku ajar tersebut dalam 

meningkatkan hasil belajar, kegiatan dilanjutkan dengan memberi 
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soal-soal latihan yang materinya diambil dari modul atau buku ajar 

yang dikembangkan. 

Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat 

pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari pakar. 

Dalam konteks pengembangan model pembelajaran, kegiatan 

pengembangan (develop) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

a. Validasi model oleh ahli/pakar. 

b. Revisi berdasarkan masukan dari para pakar pada saat validasi  

c. Uji coba terbatas dalam pembelajaran di kelas, sesuai situasi 

nyata yang akan dihadapi. 

d. Revisi model berdasarkan hasil uji coba 

e. Implementasi model pada wilayah yang lebih luas.  

Selama proses implementasi tersebut, diuji efektivitas model 

dan perangkat model yang dikembangkan. Pengujian   efektivitas   

dapat   dilakukan   dengan   eksperimen   atau   Penelitian Tindakan 

Kelas. Cara pengujian efektivitas pembelajaran dapat dilakukan 

dengan cara mengukur kompetensi sebelum dan sesudah 

pembelajaran. Apabila kompetensi sesudah pembelajaran lebih baik 

dari sebelumnya, maka model pembelajaran yang dikembangkan juga 

dinyatakan efektif. 

4.    Disseminate (Penyebarluasan) 

Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah 

dikembangkan pada skala yang lebih luas. Tahap ini terbagi atas 4 

fase yaitu: validation testing (pengujian validitas), packaging 

(pengemasan), diffusion and adoption (difusi dan adopsi).40 Pada 

tahap validation testing, produk yang sudah direvisi pada tahap 

pengembangan kemudian diimplementasikan pada sasaran yang 

sesungguhnya. Pada saat implementasi dilakukan pengukuran 

ketercapaian tujuan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui 
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efektivitas produk yang dikembangkan. Setelah produk 

diimplementasikan, pengembang perlu melihat hasil pencapaian 

tujuan. Tujuan yang belum dapat tercapai perlu dijelaskan solusinya 

sehingga tidak terulang kesalahan yang sama setelah produk 

disebarluaskan. Kegiatan terakhir dari tahap pengembangan adalah 

melakukan packaging (pengemasan), diffusion and adoption. Tahap 

ini dilakukan supaya produk dapat dimanfaatkan oleh orang lain. 

Pengemasan model pembelajaran dapat dilakukan dengan mencetak 

buku panduan penerapan model pembelajaran. Setelah buku dicetak, 

buku tersebut disebarluaskan supaya dapat diserap (diffusi) atau 

dipahami orang lain dan digunakan (diadopsi) pada kelas mereka. 

Pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap dissemination 

dilakukan dengan cara sosialisasi bahan ajar melalui pendistribusian 

dalam jumlah terbatas kepada guru dan peserta didik. Pendistribusian 

ini dimaksudkan untuk memperoleh respons, umpan balik terhadap 

bahan ajar yang telah dikembangkan. Apabila respon sasaran 

pengguna bahan ajar sudah baik maka baru dilakukan pencetakan 

dalam jumlah banyak dan pemasaran supaya bahan ajar itu digunakan 

oleh sasaran yang lebih luas. 

Model 4D lebih  tepat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  

mengembangkan perangkat pembelajaran bukan untuk 

mengembangkan sistem pembelajaran, 

a. Uraiannya tampak lebih lengkap dan sistematis,  

b. Dalam  pengembangannya  melibatkan  penilaian  ahli,  

sehingga  sebelum dilakukan uji coba di lapangan perangkat 

pembelajaran telah dilakukan revisi berdasarkan penilaian, 

saran dan masukan para ahli. 

Namun demikian model 4D (define, design, develop, and 

disseminate) ini juga memiliki kekurangan atau kelamahan, salah 

satunya adalah tidak ada kejelasan mana yang harus didahulukan 

antara analisis konsep dan analisis tugas. 



 
 

J. Model Hanafin dan Peck 

Model Hanafin dan Peck merupakan salah satu dari banyak 

model desain pembelajaran yang berorietasi produk. Model 

berorientasi produk adalah model desain pembelajaran utuk 

menghasilkan suatu produk, biasanya dalam mengembangkan media 

pembelajaran. 

Menurut Hanafin dan Peck (Afandi dan Badarudin, 2011:26) 

model desain pembelajaran terdiri dari tiga fase yaitu Need Assessment 

(Fase Analisis Keperluan), Design (Fase Desain), dan 

Develop/Implement (Fase Pengembangan dan Implementasi). Dalam 

model ini disetiap fase akan dilakukan penilaian dan pengulangan41. 

Fase pertama dari model Hanafim dan Peck adalah analisis 

kebutuhan (Need Assessment). Pengertian analisis kebutuhan dalam 

konteks pengembangan kurikulum menurut John Mc-Neil ialah : ‘the 

process by which one defines educational needs and decides what their priorities 

are’.42 Artinya, bahwa analisis kebutuhan merupakan sebuah proses 

yang didefinisikan sebagai sebuah kebutuhan pendidikan dan 

ditentukan sesuai dengan prioritasnya. Jadi pada intinya, proses ini 

merupakan proses untuk menentukan hal utama dari apa yang 

dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran atau pendidikan 

Menganalisis kebutuhan menjadi hal dasar dalam mendesin 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tidak mudah mengidentifikasi 

apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Banyak faktor yang 

dipertimbangkan dalam pemenuhan kebutuhan belajar. Terdapat 

langkah-langkah dalam fase analisis kebutuhan, Glasgow43 

mengemukakan secara detail langkah-langkah need assessment sebagai 

berikut ini: 
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1. Tahapan Pengumpulan Informasi 

Dalam merancang pembelajaran pertama kali seorang 

desainer perlu memahami terlebih dahulu informasi tentang 

siapa dapat mengerjakan apa, siapa memahami apa, siapa yang 

akan belajar, kendala-kendala apa yang dihadapi dan lain 

sebagainya. Berbagai informasi yang dikumpulkan akan 

bermanfat dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, 

informsi yang terkumpul digunakan sebagai dasar dalam 

merancang sistem pembelajaran. Model Hanafin dan Peck ini 

berorintasi pada produk sehingga informasi yang dibutuhkan 

misalnya bagaimana cara pembuatan media pembelajaran 

dengan bahan yang ada. 

 2. Tahapan Identifikasi Kesenjangan 

Dalam mengidentifikasi kesenjangan terdapat lima elemen 

yang saling berkaitan yakni Input, Proses, Produk, Output 

dan Outcome. Input meliputi kondisi yang tersedi saat ini 

misalnya tentang keuangan, waktu, bangunan, guru,  pelajar, 

kebutuhan. Komponen proses, meliputi perencanaan, 

metode, pembelajaran individu, dan kurikulum.  Komponen 

produk, meliputi penyelesaian pendidikan, keterampilan, 

pengetahuan, dan sikap yang dimiliki. Komonen output, 

meliputi ijazah kelulusan, keterampilan prasyarat, lisensi. 

Komponen Outcome, meliputi kecukupan dan kontribusi 

individu atau kelompok saat ini dan masa depan. 

3. Analisis Performance 

Tahap selanjutnya adalah tahap menganalisis performance. Pada 

tahap ini sorang guru yang sudah memahami informasi dan 

mengidentifikasi kesenjangan yang ada, kemudian mencari 

cara untuk memecahkan kesenjangan tersebut. Baik dengan 

perencanaan pembelajaran atau dengan cara lain, seperti 

melalui kebijakan pengelolaan baru, penentuan struktur 

organsasi yang lebih baik, atau mungkin melalui 



 
 

pengembangan bahan dan alat-alat. Jika dilihat dari orientasi 

model Hanafin dan Peck yang mengarah ke produk maka 

dalam analisis performance msalah yang mungkin bisa 

diselesaikan adalah tentng pengembangan bahan dan alat-alat. 

4. Mengidentifikasi Kendala Beserta Sumber-sumbernya 

Tahap keempat dalam need assessment adalah 

mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul beserta 

sumber-sumbernya. Maksudnya, kita harus mengantisipsi 

kendala yang mungkin akan muncul. Kendala dapat berupa 

waktu, fasilitas, bahan, personal dan lain sebginya. Dan 

sumbernya bisa berasal dari orang yang terlibat (guru atau 

siswa), berasal dari fasilitas yang mendukung atau tidak, dan 

jumlah pendanaan beserta pengaturannya. 

 5. Identifikasi Krakteristik Siswa 

Peserta didik ata siswa menjadi pusat dalam pembelajaran, 

oleh karena itu identifikasi karakteristik siswa sangat 

dibutuhkan. Sebab, tidak ada siswa yang sama sehingga 

penangan dari setiap masalah yang ada di setiap siswa akan 

berbeda pula. Identifikasi karakteristik siswa meliputi usia, 

jens kelamin, level pendidikan, gaya belajar dan lain 

sebagainya. Dengan identifikasi tersebut dapat bermanfaat 

ketika kita menentuka tujuan yang harus dicaai, pemilihan dan 

penggunaan strategi embelajaran yang dianggap cocok. 

 6. Identifikasi Tujuan 

Mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai merupakan tahap 

keenam dalam need assessment. Tidak semua kebutuhan menjadi 

tujuan yang ingin dicapai, namun kebutuhan-kebutuhan yang 

diprioritas yang menjadi tujuan yang ditetapkan agar dapat 

segera dipecahkan sesuai kondisi pembelajaran. Hal ini 

penting dipahami dalam menseleksi tujuan prioritas dalam 

kegiatan pembelajaran. 



   

 7. Menentukan Permasalahan 

Tahap terakhir adalah menentukan permasalahan, sebagai 

pedoman dalam penyusunan proses desain pembelajaran. 

Dalam model Hanafin dan Peck berorientasi produk, 

sehingga masalah yang biasanya timbul adalah tentang media 

pembelajaran. 

Setelah semua langkah dijalankan, kemudian dilakukan sebuah 

tes atau penilaian terhadap hasil dalam fase ini. Penilaian ini bertujuan 

untuk mengetahui ada atau tidakkah kebutuhan yang seharusnya ada 

tetapi tidak tercatat. Sebab, hal ini justru akan menjadikan masalah 

baru di masa yang akan datang. 

Fase kedua dari Hanfin dan Peck adalah fase desain (Design). 

Hanafin dan Peck menyatakan fase desain bertujuan untuk 

mengidentifikasikan dan mendokumenkan kaidah yang paling baik 

untuk mencapai tujuan pembuatan media.44 Dokumen tersebut dapat 

berupa story board. Jadi, hasil dari need assessment kemudian dituangkan 

ke dalam sebuah papan dan caranya dengan mengikuti aktifitas yang 

sudah dianalisis dalam need assessment sebelumnya. Dokumen ini 

nantiya akan memudahkan kita dalam menentukan tujuan pembuatan 

media pembelajaran, karena merupakan sebuah papan. 

Dalam fase kedua ini, tidak lupa dilakukan tes atau penilaian 

sebelum dilanjutkan ke fase pengembangan dan implementasi. 

Hanafin dan Peck telah menggambarkan bahwa harus ada timbal 

balik dari setiap fase, hal ini mungkin membuat kita mudah 

megetahui kesalahan yang kita buat dan menjadi pembelajaran untuk 

kita. 

Fase terakhir dari model Hanafin dan Peck adalah 

pengembangan dan implementasi. Hanafin dan Peck mengatakan 

aktivitas yang dilakukan pada fase ini ialah penghasilan diagram alur, 

pengujian, serta penilain formatif dan sumatif. Penilaian formatif 
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ialah penialain yang dijalankan saat proses pengembangan media 

berlangsung, sedangkan penilaian sumatif dijalankan pada akhir 

proses. Pada fase ini media dikembangkan dan pembelajaran 

dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat berdasarkan 

analisis kebutuhan dan desain yang telah dijalankan. 

Berdasarkan deskripsi konseptual sembilan model desain di 

atas, pada tabel 2.1 berikut diuraikan kelebihan dan kelemahan dari 

masing-masing model sebagai berikut. 

Table 2.1 
Kelebihan dan Kelemahan Pengembangan Model 

No Nama Model Kelebihan Kelemahan 

1 Model Borg 
and Gall 

1. Mampu mengatasi 
kebutuhan nyata 
dan mendesak 
(real needs in the 
here-and-now)  

2. Mampu 
menghasilkan 
suatu produk/ 
model yang 
memiliki nilai 
validasi tinggi, 
karena melalui 
serangkaian uji 
coba di lapangan 
dan divalidasi 
ahli.  

3. Mendorong 
proses inovasi 
produk/ model 
yang tiada henti  

1. Pada prinsipnya 
memerlukan 
waktu yang relatif 
panjang, karena 
prosedur yang 
harus ditempuh 
relatif kompleks.  

2. Tidak bisa 
digenerali-sasikan 
secara utuh, 
karena penelitian 
R&D ditujukan 
untuk pemecahan 
masalah “here and 
now”, dan dibuat 
berdasar sampel 
(spesifik), bukan 
populasi.  

3. Memerlukan 
sumber dana dan 
sumber daya yang 
cukup besar.  



   

No Nama Model Kelebihan Kelemahan 

2 Model Dick 
and Carey 

1. Dikembangkan 
dengan 
pendekatan sistem 
yang dapat 
membantu 
pengguna 
memahami semua 
langkah 
pembelajaran yang 
ditetapkan;  

2. Mendesain dua 
jenis evaluasi yang 
menunjukkan 
keberhasilan 
proses dan 
program 
pembelajaran 
terukur dengan 
baik;  

3. Berorientasi 
umum sehingga 
dapat dijadikan 
referensi pada 
setiap model yang 
dikembangkan 

1. Bersifat umum 
sehingga sulit 
dijadikan sebagai 
acuan untuk 
menyelesaikan 
masalah-masalah 
pembelajaran yang 
bersifat khusus 

2. terlalu luas sampai 
pada desain 
evaluasi sumatif, 
dan  

3. bagi peneliti 
pemula lebih sulit 
diaplikasi-kan 
secara utuh karena 
bersifat umum 
dan terlalu luas. 

3 Model Kemp  
 

1. Pengembangannya 
bersifat melingkar 
yang berarti 
menggunakan 
sistem siklus 

2. Menciptakan 
proses 
pembelajaran 
dalam kelas secara 

1. Desainnya yang 
tidak terstruktur 
secara sistematis 
sehingga guru 
kesulitan untuk 
menentukan 
langkah awal; 

2. Evaluasi dibuat 
secara terpisah 



 
 

No Nama Model Kelebihan Kelemahan 

efektif, efisien, 
dan menarik;  

3. Pengembangannya 
dapat dimulai dari 
mana saja; dan  

4. Menggunakan 
instrumen dalam 
pelaksanaan 
evaluasi. 

seolah-olah dinilai 
bukan menjadi 
bagian dari proses. 

4 Model 
ASSURE 

1. Proses 
dikembang-kan 
dengan 
menggunakan 
media teknologi, 

2. Siswa terlibat 
secara langsung  

3. Menekankan pada 
aspek 
keterampilan 

4. Ada produk yang 
dihasilkan.  

 
 

1. Hanya dapat 
dikembangkan 
pada 
sekolah/madrasah 
yang memiliki 
kelengkapan 
fasilitas teknologi;  

2. Hanya dapat 
dikembangkan 
pada 
sekolah/madrasah 
yang memiliki 
tenaga guru 
keterampilan,  

3. Sulit dilakukan di 
luar kelas. 

5 Model 
ADDIE 

1. Modelnya bersifat 
sederhana dalam  
pengembangannya 

2. Implementasi 
model yang 
sederhana mampu 
menciptakan 
pembelajaran yang 
efektif, efisien, 
dan menarik.  

3. Banyak tertarik 

1. Bagi guru yang 
kurang memiliki 
kemampuan 
menyusun desain 
pembelajaran 
sehingga sulit 
mengadaptasinya 
pada kondisi 
tertentu,  

2. Tujuan, bahan 
atau materi, 



   

No Nama Model Kelebihan Kelemahan 

dari berbagai 
pihak, terutama 
guru, instruktur, 
pengembang 
organisasi, dan 
pengelola 
perusahaan 
tertarik 
menggunakannya. 

strategi 
pembelajaran, 
pemilihan media, 
dan perangkat 
penilaian tidak 
tergambar secara 
jelas sehingga 
guru kebingungan 
untuk 
menyusunnya 
menjadi langkah 
pembelajaran 

3. Membutuhkan 
waktu yang lebih 
panjang karena 
melakukan dua 
jenis analisis  

6 Model 
Prosedur 
Pengembangan 
Sistem 
Instruksional 
(PPSI) 

1. Lebih tepat 
digunakan sebagai 
dasar untuk 
mengembangkan 
perangkat 
pembelajaran 
bukan untuk 
mengembangkan 
sistem 
pempelajaran 

2. Uraiannya lengkap 
dan sistematis. 

1. Proses belajar 
masih berpusat 
pada guru 

2. Langkah-langkah 
pengembangannya 
tidak bermula dari 
analisis 
kebutuhan, dan 
karakteristik serta 
lingkungan siswa;  

3. Desain 
pelaksanaannya 
masih bersifat 
sentralistik 
sehingga guru 
menjadi pusat 
informasi. 

7 Model 
Pengembangan 

1. Menempatkan 
analisis kebutuhan 

1. Bersifat umum 
sehingga 



 
 

No Nama Model Kelebihan Kelemahan 

Intruksional 
(MPI) 

 

dengan rumusan 
tujuan 
pembelajaran 
menjadi satu 
langkah kegiatan,  

2. Desain dan 
evaluasi 
ditempatkan 
menjadi satu 
langkah yang 
berati desainnya 
yang dievaluasi;  

3. Menjadikan 
proses sebagai 
penentu 
ketercapaian 
tujuan 

menyulitkan guru 
untuk 
mengadaptasikan-
nya pada situasi 
dan kondisi 
tertentu;  

2. Desain proses 
pengembangan 
hanya sampai 
pada evaluasi 
formatif 

8 Model 4D 
(define, design, 
develop, and 
disseminate) 

1. Uraiannya tampak 
cukup lengkap dan 
sistematis 

2. Dalam  
pengembangannya  
melibatkan  
penilaian  ahli,  
sehingga  sebelum 
dilakukan uji coba 
di lapangan 
perangkat 
pembelajaran telah 
dilakukan revisi 
berdasarkan 
penilaian, saran 
dan masukan para 
ahli. 

 

1. Tidak ada kejelasan 
mana yang harus 
didahulukan antara 
analisis konsep dan 
analisis tugas 

9 Model Hanafin 1. Lebih berorientasi 1. Tidak memiliki 



   

No Nama Model Kelebihan Kelemahan 

dan Peck  pada suatu produk 
seperti LKPD 
(lembar kerja 
peserta didik) atau 
LKS (lembar kerja 
siswa), atau 
pengembangan 
media 
pembelajaran 

2. Sifatnya sangat 
sederhana pada 
prosedur 
pengembangan 
dibanding dengan 
model Borg and 
Gall, Model Dick 
and Carey, MPI 
maupun dengan 
ASSURE.  

alur untuk 
melakukan proses 
validasi 
instrument 
pengembangan 
produk dan 
proses uji coba 
hasil produk 

2. lebih fokus pada 
kegiatan untuk 
mengidentifikasi 
kebutuhan 
pengembangan 
sehingga kurang 
detail dalam 
proses 
pengembangan 
produk. 

3. Kurang dapat 
direkomendasi 
untuk 
pengembangan 
bahan ajar atau 
pengembangan 
paket 
pembelajaran 

 

Berdasarkan deskripsi konsep model di atas, dapat kita 

ketahui bahwa kesembilan model di atas semuanya efektif 

dikembangkan pada kondisi tertentu, sehingga keliru jika ada yang 

menganggap ada salah satu model yang lebih baik, lebih unggul atau 

efektif pada semua situasi. Semua model yang dikembangkan 

menghasilkan satu sistem kegiatan untuk memperbaiki mutu 

pembelajaran. Langkah-langkah dan prosedur yang digunakan 

memiliki persamaan dan perbedaan sesuai sudut pandang 



 
 

pengembangnya. Kemudian pada konteks tujuan telah dirumuskan 

bahwa semua model yang dikembangkan memiliki pandangan yang 

sama, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran; 

sedangkan proses berpikir untuk mensistematisasi penyelesaian itu 

dirumuskan secara berbeda sesuai sudut pandang pengembang model 

masing-masing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

BAB III 

DESAIN MODEL PEMBELAJARAN AKTIF 

A. Konsep Dasar Pembelajaran Aktif  

Pembelajaran  merupakan proses interaksi  yang ditandai 

adanya keseimbangan antara peserta didik dengan tenaga pendidik. 

Peristiwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik secara aktif 

berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur oleh pendidik atau 

guru. Tugas utama pendidik adalah membelajarkan peserta didik, 

yaitu mengkondisikan peserta didik agar memungkinkan untuk belajar 

aktif, sehingga potensi dirinya, baik terkait dengan kognitif, afektif, 

dan psikomotor, dapat berkembang dengan maksimal. 

Pada pelaksanaan proses pembelajaran aktif, pendidik dituntut 

untuk memiliki pemahaman yang baik agar mampu melakukan 

inovasi pembelajaran yang lebih bervariasi dan tidak monoton. Model 

pembelajaran harus melibatkan peserta didik secara aktif selama 

proses pembelajaran, dimana harus dipilih sesuai dengan karakteristik 

peserta didik itu sendiri. 

1. Konsep Belajar dan Pembelajaran 

a. Teori Belajar 

1).  Teori Behaviorisme tentang Belajar 

Konsep belajar, dalam beberapa pandangan memiliki berbagai 

perspektif. Menurut Behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah 



 
 

laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon45. Belajar 

menurut kaum behavioris menekankan pada perubahan perilaku yang 

dapat diamati dari hasil hubungan timbal balik antara pendidik 

sebagai pemberi stimulus dan peserta didik sebagai perespon tindakan 

stimulus yang diberikan. Beberapa teori belajar yang dikembangkan 

dari teori behavioris adalah teori classical conditioning dari Ivan Pavlov, 

connectionism dari Thorndike, dan teori operant  conditioning dari Skinner.  

Pertama, teori classical conditioning didasarkan atas reaksi sistem 

tak terkontrol di dalam diri seseorang dan reaksi emosional yang 

dikontrol oleh sistem syaraf otonom serta gerak reflek setelah 

menerima stimulus dari luar46. Suatu hal yang terpenting dari teori ini 

adalah tentang metode yang digunakan dalam proses belajar dan 

hasil-hasil yang diperolehnya. 

Kedua, teori connectionism, menekankan pada jaringan asosiasi 

atau hubungan antara stimulus dan respon yang kemudian disebut S – 

R bond theory. Dalam hubungan antara stimulus dan respon ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga Thorndike merumuskan 

tiga hukum belajar, yakni;1) law of readiness, yaitu bahwa belajar akan 

terjadi bila ada kesiapan pada diri individu, 2) law of exercise, yaitu 

bahwa hubungan antara stimulus dan respon dalam proses belajar 

akan diperkuat atau diperlemah oleh tingkat intensitas dan durasi dari 

pengulangan hubungan atau latihan yang dilakukan, (3) law of efect, 

yaitu bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat 

bila sebuah respon menghasilkan efek yang menyenangkan. 

Sebaliknya, apabila respon kurang menyenangkan, maka hubungan 

antara stimulus dan respon akan melemah47.  

Ketiga, teori operant conditioning, mengatakan bahwa perilaku 

dalam proses belajar terbentuk oleh sejauh mana konsekuensi yang 

ditimbulkan. Jika konskuensinya menyenangkan, maka akan terjadi 

                                                           
45 Margaret Bell Gredler, Belajar dan Pembelajaran, Teori dan Aplikasi terjemahan 

Munandir (Jakarta: Kencana, 2011), h.73 
46  Anita Woolfolk, Educational Psychology, Ninth Edition (Boston, 2004), h.203 
47  BR. Hergenhan and Matthew H. Olson. Teori-teori Pembelajaran, Edisi Ketujuh 

(Jakarta: Kencana, 2008), hh. 64-65. 



   

positive reinforcement berupa atau reward akan membuat perilaku yang 

sama terulang lagi, sebaliknya apabila konsekuensinya tidak 

menyenangkan yaitu negative reinforcement atau punishment akan 

membuat perilaku dihindari48. Dengan demikian, pembelajaran yang 

dapat memberikan hadiah bagi peserta didik yang telah mencapai 

target sesuai yang didinginkan dan memberikan hukuman bagi yang 

tidak mampu menghasilkan sesuatu yang terbaik akan memberikan 

dampak besar dalam perubahan perilaku peserta yang sedang belajar. 

Walaupun teori ini masih menyimpan tanda tanya dalam berbagai 

persoalan pembelajaran, namun teori ini telah banyak meletakkan 

fondasi yang kuat bagi berkembangnya berbagai teori-teori 

pembelajaran kontenporer. 

Menurut teori ini yang terpenting masukan atau input yang 

berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respons 

semuanya itu harus dapat diamati dan diukur. Teori ini 

mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal 

yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku. 

Pandangan teori behavioristik ini cukup lama dianut oleh para 

pendidik, para pendukung teori ini, teori Skiner yang paling besar 

pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik. 

Program-program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran 

berprogram, modul, semua itu berpijak pada konsep hubungan 

stimulus-respon serta mementingkan faktor-faktor penguat 

(reinforcement).  

2).  Teori Kognitivisme tentang Belajar 

Sebagai akibat dari beberapa keterbatasan teori yang 

dikembangkan oleh kaum behavioris, teori belajar kognitif justru 

memberikan tanggapan langsung bahwa bukan hanya dapat diamati 

melalui perubahan perilaku, melainkan juga perubahan struktur 

                                                           
48 Dale H. Schunk. Teori-teori Pembelajaran: Pendidikan dalam Perspetif, terjemahan Eva 

Hamdiyah dan Rahmat Fajar (Penerbit Pustaka Pelajar, 2012) hh.124-129. 



 
 

mental internal seseorang yang memberikan kapasitas padanya untuk 

menunjukkan perubahan perilaku. Struktur mental yang dimaksud 

mencakup pengetahuan, keyakinan, keterampilan, harapan, dan 

mekanisme lainnya dalam otak peserta didik. Teori-teori belajar 

kognitivisme terdiri atas teori cognitive field, teori schema, dan information-

processing theory. Pertama, teori belajar cognitif field menjelaskan bahwa 

yang dimaksud dengan belajar adalah motivasi baik berupa eksternal 

maupun motivasi internal berupa mental. 

Kedua, teori sechema, beranggapan bahwa schema yang telah 

menjadi bagian yang sudah terbentuk dalam diri peserta didik akan 

berguna dalam mengingat pengalaman yang diperoleh melalui 

beberapa proses seperti menyeleksi, mengambil intisari, dan 

menginterpretasi yang kemudian dapat dimodifikasi melalui aktivitas 

yang merujuk pada penambahan, penyesuaian, dan restrukturisasi. 

Ketiga, information-processing theory menjelaskan bahwa belajar adalah 

suatu upaya untuk memproses, memperoleh, dan menyimpan 

informasi melalui short term memory (memory jangka-pendek) dan long 

term memory (memori jangka panjang)49 

3)  Teori Konstruktivisme tentang Belajar 

Jika teori behavioris memandang belajar sebagai perubahan 

prilaku yang dapat diamati dan kognitivisme memberi penekanan 

pada perubahan proses mental, maka teori konstruktivis 

mendefinisikan belajar sebagai proses konstruksi pengetahuan oleh 

peserta didik berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki. Artinya, 

belajar bukan hanya diperoleh melalui hubungan antara peserta didik 

dengan pendidik atau hubungan timbal balik antara pendidik dan 

peserta didik, melainkan lebih dari itu, yakni dapat pula dilakukan 

dengan mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman belajar 

dengan pendidik, peserta didik, dan berbagai sumber belajar lainnya50. 

                                                           
49 James P. Byrnes, Cognitive Development and Learning in Instruction Contexts (Boston; Allyn 

and Bacon, 2008) hh.24-25. 
50 Dale H. Schunk, op. cit., h.323 



   

Dengan demikian, pembelajaran konstruktivis mengutamakan 

keaktifan peserta didik dalam mengkonstruksikan pengetahuan 

berdasarkan interaksinya dalam pengalaman belajar yang diperoleh 

(difasilitasi pendidik). Pembelajaran berbasis konstruktivis 

memandang peserta didik dalam proses belajar peserta didik menjadi 

fokus utama, sedangkan pendidik berperan sebagai fasilitator, dan 

atau bersama-sama peserta didik juga terlibat dalam proses belajar, 

proses konstruksi pengetahuan. 

Teori konstruktivisme dikembangkan oleh Piaget dengan 

nama individual cognitive constructivist theory dan Vygotsky dalam 

sociocutural constructivist theory. Piaget telah terkenal dengan teorinya 

mengenai tahapan dalam pengembangan kognisi. Piaget menemukan 

bahwa peserta-peserta berfikir dan beralasan secara berbeda pada 

periode yang berbeda dalam kehidupan mereka. Dia percaya bahwa 

semua peserta secara kualitatif melewati empat tahap perkembangan 

seperti umur 0-2 tahun adalah tahap perkembangan sensori motor, 

umur 2 sampai 7 tahun adalah tahap preoperational, umur 7-11 tahun 

adalah tahap concerete operations. Setiap tahap mempunyai tugas kognitif 

yang harus diselesaikan. Pada tahap sensori motor, susunan mental 

peserta hanya dapat menerima dan menguasai objek yang kongkrit. 

Penguasaan terhadap simbol terjadi hingga peserta itu berada pada 

tahap preoperational. Sedangkan pada tahap konkrit, peserta-peserta 

belajar menguasai pengelompokan, hubungan, angka-angka, dan 

alasan dari mana semuanya itu diperoleh, dan tahap terakhir adalah 

tahap penguasaan pikiran. 

Pertumbuhan intelektual melibatkan tiga proses fundamental; 

asimilasi, akomodasi, dan aquilibrasi, (penyeimbangan). Asimilasi 

melibatkan penggabungan pengetahuan baru dengan struktur 

pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. akomodasi berarti 

perubahan struktur yang sudah ada sebelumnya untuk 

mengakomodasi hadirnya informasi baru. Penyatuan dua proses 

asimilasi dan akomodasi inilah yang membuat peserta dapat 

membentuk schema. Seperti yang dipahami teori schema, istilah schema 



 
 

(tunggal) merujuk pada representasi pengetahuan umum. Sedangkan 

jamaknya schemata tertanam dalam suatu komponen atau ciri ke 

komponan lain pada tingkat abstraksi yang berbeda. Hubungannya 

lebih mendekati kemiripan dalam web dari pada hubungan hirarki. 

Artinya, setiap satu komponen dihubungkan dengan komponen-

komponen.  

Lebih jauh, yang dimaksud dengan equilibration adalah 

keseimbangan antara pribadi seseorang dengan lingkungannya atau 

antara asimilasi dan akomodasi. Ketika seorang peserta melakukan 

pengalaman baru, ketidakseimbangan hampir mengiringi peserta itu 

sampai dia mampu melakukan asimilasi dan akomodasi terhadap 

informasi baru yang pada akhirnya mampu mencapai keseimbangan 

(equilibrium). Ada beberapa macam equilibrium antara asimilasi dan 

akomodasi yang berbeda menurut tingkat perkembangan dan 

pelbagai persoalan yang diselesaikan. Bagi Piaget, equilibrasi adalah 

faktor utama dalam menjelaskan mengapa beberapa peserta 

inteligensi logisnya berkembang lebih cepat dari pada peserta yang 

lainnya. 

Menanggapi pandangan Piaget yang mengatakan terdapat 

umur yang dijadikan patokan secara universal seperti umur 0-2 tahun 

adalah tahap pengembangan sensory-motor stage, tahap pengembangan 

sensory-motor, umur 2-5 tahun adalah tahap preoperational stage, umur 7-

11 tahun adalah tahaap concrete operation, dan 12 ke atas adalah tahap 

penguasaaan fikiran. Vygostsky meneruskan pendapat Piaget dari 

hasil penelitian bersama dengan istrinya, ia meneliti ketiga pesertanya 

sendiri yang lahir pada tahun 1925, 1927, 1931. Hasil pengamatannya 

terhadap perkembangan peserta-pesertanya ini dipublikasikan dalam 

The Origins of Intelligence in Children dan The Contruction of Reality in The 

child tentang tahap sensory-motor. Studinya tentang masa kanak-kanak 

meyakinkan Piaget bahwa pengertian dibentuk dari tindakan peserta 

dan bukan dari bahasa peserta didik. Tekanan pada tindakan ini 

membuat Piaget mengubah metode penelitian untuk peserta-peserta 



   

yang lebih tua, yaitu dengan menyediakan alat-alat yang konkret 

sebagai unsur esencial metode klinisnya. 

Oleh karena itu, Vygostsky mengajukan teori yang dikenal 

dengan istilah Zone of Proximal Development (ZPD) yang merupakan 

dimensi sosiokultural yang penting sebagai dimensi psikologis. ZPD 

adalah jarak antara level perkembangan actual yang ditentukan 

melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensi 

perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan 

bantuan orang dewasa atau dengan kerja sama dengan teman-teman 

sebaya yang lebih mampu,51 atau dengan kata lain level tingkat 

perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial. Jarak 

antara tingkat perkembangan aktual seperti yang dilakukan dalam 

pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan 

potensial yang ditentukan melalui pemecahan masalah dibawah 

bimbingan orang dewasa, atau bekerja sama dengan rekan-rekan yang 

lebih mampu. Jadi Zone of Proximal Development ini ada peserta didik 

yang menyelesaikan masalah secara sendiri, dan menyelesaikan 

masalahnya harus dengan persetujuan orang dewasa.  

Pandangan ini memiliki kesamaan dengan pendapat 

Scraffolding yang mempunyai tahap-tahap pembelajaran, dalam 

pembelajaran awal peserta didik dibantu, tapi bantuan itu sedikit demi 

sedikit dikurangi. Setelah itu peserta didik diberikan kesempatan 

untuk menyelesaikan masalah sendiri dan mempunyai masalah sendiri 

tanggungjawab yang semakin besar setelah peserta didik dapat 

melakukannya. Scraffolding merupakan bantuan yang diberikan 

kepada peserta didik untuk belajar untuk memecahkan masalah. 

Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, peringatan, 

menguraikan masalah kedalam langkah-langkah pemecahan, 

memberikan contoh, dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan 

peserta didik itu belajar mandiri. Tingkat perkembangan yang 

dimaksud terdiri atas empat tahap. 

                                                           
51 Dale H. Schunk, op. cit., h.341 



 
 

Pertama, tahapan tergantung pada pihak lain. Tahapan ini 

ditandai dengan suatu kondisi kinerja peserta mendapat banyak 

bantuan dari pihak lain seperti teman-teman sebayanya, orang tua, 

pendidik, masyarakat, ahli, dan lain-lain. Di sinilah muncul model 

pembelajaran cooperative  atau colaborative dalam mengembangkan 

kognisi peserta didik secara konstruktif. Kedua, tahap ketergantungan 

pada orang lain mulai tidak diperlukan. Tahapan ini kinerja peserta 

tidak lagi terlalu banyak mengharapkan bantuan dari pihak lain, tetapi 

lebih kepada self asistance, lebih banyak anak membantu dirinya sendiri. 

Ketiga, tahap internalisasi dan automatisasi. Kondisi ditandai dengan 

kinerja peserta didik sudah lebih terinternalisasi secara otomatis. 

Kesadaran akan pentingnya pengembangan diri dapat muncul dengan 

sendiri tanpa paksaan dan arahan yang lebih besar dari pihak lain. 

Walaupun demikian, peserta pada tahap ini sebelum mencapai 

kematangan yang sesungguhnya dan masih mencari identitas diri 

dalam mencapai kapasitas diri yang matang. Keempat, deautomatization 

stage, dimana kinerja peserta didik mampu mengeluarkan perasaan 

dari kalbu, jiwa, dan emosinya yang dilakukan secara berulang-ulang, 

bolak-balik, recursion. Pada tahap ini, keluarlah apa yang disebut 

dengan deautomatisation  sebagai puncak dari kinerja sesungguhnya. 

Vygostsky adalah seorang ilmuan yang menekankan pada 

pentingnya memperhatikan konstruksi social, Vygostsky 

menyarankan bahwa pendidik sebaiknya menggunakan latihan dan 

pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran, dimana peserta didik 

yang kurang kompeten dapat mengembangkan potensinya dengan 

bantuan dari teman-temannya yang lebih terampil dalam ZPD. 

Menurut Vygostsky, seluruh perkembangan dan perilaku manusia 

selalu ada proses kesesuaian antara prilakunya dengan konstruksi 

sosial, process of appropriation by behavior. Appropriation berarti kesesuaian 

prilaku dengan konstruksi sosial yang didapat dari interaksi dengan 

lingkungannya. Oleh karena itu, teorinya dikenal dengan istilah sosio 

constructivist. Sedangkan Piaget membangun teorinya lebih pada 

perkembangan pribadi perorangan, yang oleh kebanyakan ahli 



   

memposisikannya pada teori personal constructivist. Piaget sangat terkait 

dengan proses dasar-dasar biologis manusia. Sedangkan, Vygostsky 

mengatakan bahwa memang berkembang kognitif sangat terkait 

dengan proses dasar-dasar biologis manusia yang banyak 

kemiripannya dengan binatang, tetapi masih ada psikologis tinggi 

seperti pada setiap peserta lahir dengan membawa rentangan 

kemampuan, persepsi, dan perhatian dalam konteks sosial dan 

pendidikan akan tertransformasikan. Artinya perubahan itu terjadi 

kalau peserta didik tersebut didik dalam konteks sosial melalui hukum 

sosial, bahasa, sarana, kebudayaan tertentu yang dapat menjadikan 

fungsi psikologis kognisi tinggi. Inilah ciri pandangan Vygostsky yang 

mendapat pertentangan yang sangat hebat di Rusia, terutama dari 

kaum behavioris yang bernama Ivan Pavlov. 

Selanjutnya, Vygostsky juga mengemukakan adanya scaffolded 

instruction, pembelajaran yang mengikuti lompat-lompatan, yang dia 

bagi kedalam ketiga prinsip utama, yaitu holistic yang artinya harus 

bermakna, harus dalam konteks sosial tertentu, harus memiliki peluang 

untuk berubah dan terkait antara tingkat yang satu dengan tingkat 

berikutnya. Kalau ketiga ini dapat diwujudkan, maka hal itulah yang 

disebut dengan pembelajaran yang menggunakan pendekatan timbal 

balik atau dikenal dengan istilah Reciprocal Teaching Approach. Bahkan 

peserta didik itu akan memperoleh tantangan yang terkait dengan 

aktivitas di luar dari tingkat perkembangannya. 

Paradigma konstruktivistik memandang peserta didik sudah 

memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. 

Kemampuian awal tersebut akan menjadi dasar untuk 

mengkonstruksikan pengetahuan yang baru. Oleh karena itu 

pengetahuan awal itu miskipun masih bersifat  sangat sederhana atau 

bahkan tidak sesuai dengan pendapat para pendidik sebaiknya 

dijadikan dasar pembelajaran dan pembimbingan. Peran pendidikan 

dalam belajar konstruktivistik membantu agar proses 

pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta berjalan lancar. 



 
 

Pendidikan dituntut untuk lebih memahami cara pandang peserta 

didik dalam belajar. 

Penelitian ini menerapkan teori konstruktivisme sehingga 

peranan pendidik dalam interaksi pembelajaran adalah sebagai 

pengendalian yang berfungsi: 1) menumbuhkan kemandirian dengan 

menyediakan kesempatan untuk mengambil keputusan dan bertindak; 

2) menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak 

dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik; 3) 

menyediakan sistem dukungan yang memberikan kemudahan belajar 

agar peserta didik mempunyai peluang optimal untuk berlatih.52 

Sedangkan dengan mempelajari hasil pengembangan model berupa 

paket pembelajaran, yang disertai panduan belajar, peserta didik 

diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran secara tuntas menurut 

kemampuannya masing-masing. 

b. Teori Pembelajaran  

Hakekat teori pembelajaran adalah sebagai upaya untuk 

mengkaitkan peristiwa pembelajaran eksternal dan hasil belajar 

dengan menunjukkan bagaimana peristiwa-peristiwa belajar dapat 

mendukung peningkatan proses pembelajaran internal. Artinya, 

orientasi teori pembelajaran adalah untuk mengusulkan suatu 

hubungan secara rasional antara peristiwa belajar, dan hasil belajar 

yang diperoleh dari proses-proses pembelajaran53. Dalam hal ini teori 

belajar dipandang sebagai penggunaan berbagai teori, prinsip, 

metode, atau strategi dalam menciptakan situasi belajar yang 

menyenangkan dalam upaya memperoleh hasil belajar yang sesuai 

dengan yang diinginkan. Konsep pembelajaran dalam pengembangan 

model pelatihan ini menggunakan prinsip pembelajaran orang 

dewasa, atau dikenal dengan adult learning. Proses pembelajaran orang 
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dewasa menekankan pada proses pengalaman experiential learning proses 

Knowles. 

Ada enam prinsip belajar bagi orang dewasa yaitu: adults are 

internally motivated and self-directed, adults bring life experiences and knowledge 

to learning experiences, adultsare goal oriented, adults are relevancy oriented, 

adults are prattical, adult learners like to be respected.  Menurut Knowles 

orang dewasa memiliki motivasi internal, memiliki pengalaman hidup 

dan pengetahuan dan dapat belajar dari pengalaman, memiliki tujuan 

yang jelas, beriorentasi pada masalah yang relevan, menyukai hal-hal 

yang praktis, dan pembelajaran dewasa perlu dihormati, prinsip-

prinsip tersebut perlu dijadikan sebagai dasar dalam menyusun 

strategi pembelajaran aktif disebabkan pembelajaran dalam model ini 

menjadikan peserta didik untuk berfikir kritis, analistis, dan 

termotivasi. 

2. Konsep Pembelajaran Aktif 

Pendidikan sebagai kunci utama membentuk sumber daya 

manusia (SDM) berkualitas, yang diawali dengan proses desain dan 

proses penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Proses 

penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari 

model penyelenggaran pembelajaran yang melibatkan siswa secara 

aktif (active learning). Proses penyelenggaran pendidikan yang 

berkualitas adalah salah satu langkah untuk menghasilkan lulusan 

yang berkualitas. Ada beberapa landasan teori model pembelajaran 

aktif yang dapat diidentifikasi memperkuat argumentasi tentang 

penyelenggaran pendidikan dan pembelajaran aktif, yaitu; 

1) Teori Kerja Otak  

Menurut hasil  Ruhl, Hughes, dan Schloss, seperti yang 

dikutip oleh Silberman bahwa jika seseorang mendiskusikan 

informasi dengan orang lain, atau diminta untuk mempertanyakan 

informasi tersebut, maka otak manusia akan melakukan tugas belajar 



 
 

lebih baik.54  Dari hasil penelitian Ruhl, Hughes, dan Schloss itu 

menunjukkan bahwa proses belajar sesungguhnya bukanlah semata 

kegiatan menghafal. Banyak hal yang diingat akan hilang dalam 

beberapa jam. Mempelajari bukanlah menelan semuanya atau untuk 

mengingat apa yang telah diajarkan, peserta didik harus mengolahnya 

atau memahaminya. Seorang dosen tidak dapat serta merta 

menuangkan sesuatu ke dalam otak para peserta didiknya, karena 

mereka sendirilah yang harus menata apa yang mereka dengar dan 

lihat menjadi satu kesatuan bermakna. Tanpa peluang untuk 

mendiskusikan, mengajukan pertanyaan, mempraktekkan, dan 

barangkali bahkan mengajarkannya kepada peserta didik yang lain, 

proses belajar yang sesungguhnya tidak akan terjadi.  

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Bruning yang 

dikutip oleh Paul Eggen dan Don Kauchak yang mengatakan bahwa 

masing-masing individu membentuk atau membangun sebagian besar 

dari apa yang mereka pelajari dan pahami.55  Retensi, pemahaman, 

dan penggunaan otak secara aktif bisa tercipta dengan adanya 

pengalaman pembelajaran aktif peserta didik sehingga dapat berfikir 

tentang dan berfikir dengan tentang apa yang mereka pelajari. 

Penggunaan otak untuk selalu berfikir akan menjadi lebih terasah dan 

baik. Diilustrasikan seperti pematang sawah yang rimbun ditumbuhi 

rumput ilalang, apabila sering dilalui oleh pejalan kaki, lambat laun 

akan terasah, lapang dan menjadi jalan setapak. Sebaliknya, jalan 

setapak yang jarang dilewati, kemungkinan ditumbuhi rumput ilalang. 

2) Teori Belajar Konstruktivistik  

Menurut kaum konstruktivis, belajar adalah proses aktif 

peserta didik dalam mengkonstruksi makna atau pengetahuan melalui 
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55 Paul Eggen dan Don Kauchak. Strategies and Models forTeachers Teaching Content and 
Thinking Skills. (Boston, Pearson Education, Inc., publishing as Allyn & 
Bacon, 2012,) h. 320. 



   

interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan 

lingkungan mereka. Pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu 

dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan atau 

fenomena yang sesuai.56  Pada prinsipnya, pengetahuan dibentuk oleh 

peserta didik, baik secara individual maupun sosial. Pengetahuan 

tidak dapat dipindahkan dari guru/dosen kepada peserta didik, 

kecuali dengan keaktifan peserta didik itu sendiri untuk menalar. 

Pengetahuan dibentuk baik secara individual maupun sosial, maka 

kelompok belajar dapat dikembangkan dalam suatu proses 

pembelajaran.  

3) Teori Belajar Kooperatif/Kolaboratif  

Panitz mendefinisikan belajar yang kolaboratif sebagai falsafah 

tentang tanggung jawab pribadi dan sikap menghormati sesama. Para 

peserta didik secara berkelompok bertanggung jawab atas belajar 

mereka sendiri dan berusaha menemukan informasi untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang dihadapkan pada mereka. Sementara itu 

belajar kooperatif merupakan konsep yang lebih luas, yang meliputi 

semua jenis kerja kelompok, termasuk kerja kelompok yang dipimpin 

atau diarahkan oleh pendidik.57 

Menurut Roger dan David Johnson, seperti dikutip oleh 

Miftahul Huda ada lima elemen dasar pembelajaran kooperatif yang 

harus dipenuhi untuk menghasilkan proses belajar kelompok yang 

efektif, yaitu:  

1) Adanya ketergantungan yang positif diantara anggota 

kelompok yang satu dengan yang lainnya,  

2) Adanya tanggung jawab dari masing-masing anggota untuk 

melakukan hal yang terbaik,  
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3) Adanya kesempatan untuk bertemu muka (berinteraksi) antara 

anggota satu dengan yang lainnya dalam satu kelompok,  

4) Adanya proses komunikasi yang efektif antara anggota yang 

satu dengan yang lainnya (untuk itu, peserta didik harus 

dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi terlebih 

dahulu), dan  

5) Adanya evaluasi terhadap proses kerja dan hasil kerja 

kelompok, sehingga mereka bisa bekerja sama lagi dengan 

lebih efektif.58 

Dengan memperhatikan kelima unsur pembelajaran 

kooperatif tersebut, bagi para pendidik akan lebih memungkinkan 

mengelola kelas dengan model pembelajaran kolaboratif/kooperatif 

secara lebih efektif. Hal ini dimungkinkan karena pembelajaran 

kooperatif diarahkan pada perinsip kebersamaan, toleransi, tanggung 

jawab dalam mencapai tujuan bersama.   

B. Desain Model Pembelajaran Aktif 

Ruang lingkup teknologi pendidikan diklasifikasikan dalam dua 

hal yang mendasar yaitu memfasilitasi belajar dan peningkatan kinerja. 

Setiap upaya yang terkait dengan dua hal tersebut merupakan 

cakupan yang menjadi tugas teknologi pendidikan. Menyusun suatu 

konsep desain pembelajaran merupakan salah satu cakupan dari 

teknologi pendidikan. Desain yang sistematis sesuai dengan prinsip-

prinsip dan teori-teori yang relevan dapat memberikan kemudahan 

pada proses pembelajaran dalam mencapai tujuannya. 

 Desain adalah proses menspesifikasi kondisi belajar, juga 

merupakan satu kawasan dalam bidang teknologi pembelajaran. 

Reigeluth memberi batasan bahwa instructional design is this tinking science 
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a body of knowledge that prescribes instructional actions to optimize desired 

instructional outcomes, such as achievement and affect.59 

Penggunaan istilah desain pembelajaran, desain sistem 

pembelajaran atau pengembangan pembelajaran atau dengan istilah 

lain teknologi kinerja sebenarnya menunjuk pada hal yang sama yaitu 

pembelajaran.60 Berkenaan dengan ini, Suparman menjelaskan bahwa 

desain Instruksional adalah suatu proses yang sistematis, efektif, dan 

efisien dalam menciptakan sistem instruksional untuk memecahkan 

masalah belajar atau peningkatan kinerja peserta didik melalui 

serangkaian kegiatan mengidentifikasikan masalah, pengembangan 

dan pengevaluasian61 

Desain menjadi sangat penting, ketika kegiatan memerlukan 

rancangan yang diharapkan mampu memberikan pengelolaan 

kegiatan profesional. Jadi kegiatan yang diawali dari sebuah desain 

seperti pembelajaran atau pelatihan dapat dijadikan alasan untuk 

mengembangkan kegiatan yang profesional pula. Fungsi desain adalah 

memberi pedoman, pengarahan, serta petunjuk untuk 

mengembangkan tujuan, materi, strategi, serta evaluasi sebuah 

kegiatan dalam hal ini proses pembelajaran dalam pelatihan. 

Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut 

pandang, misalnya sebagai disiplin, ilmu, sistem, dan proses. Sebagai 

disiplin ilmu, desain pembelajaran membahas berbagai penilitian dan 

teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan 

pelaksanaannya. Desain pembelajaraan merupakan ilmu untuk 

menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta 

pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran 

dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata pembelajaran 

pada berbagai tingkatan kompleksitas. Sebagai sistem, desain 
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pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan 

sistem pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk 

meningkatkan mutu belajar62 

Sementara itu desain pembelajaran sebagai proses menurut 

Saiful Sagala bahwa pengembangan pembelajaran yang sistematik 

menggunakan teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas 

pembelajaran.63 Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa 

penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep 

pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang 

digunakan. Komponen utama dari pembelajaran adalah: 

a. Pebelajar (peserta didik) aspek yang perlu diketahui meliputi, 

karakteristik, kemampuan awal dan kemampuan prasyarat. 

b. Tujuan pembelajaran (umum dan khusus) adalah penjabaran 

kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. 

c. Analisis pembelajaran merupakan proses menganalisis topik atau 

materi yang akan dipelajari 

d. Strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro dalam kurun 

satu tahun atau mikro dalam kurun satu kegiatan pembelajaran. 

e. Bahan pembelajaran, sebagai format materi yang akan diberikan 

kepada pebelajar 

f. Penilaian belajar tentang pengukuran kemampuan atau 

kompetensi yang sudah dikuasai atau belum dikuasai pebelajar 

berdasarkan tujuan khusus pembelajaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Menurut Reiser dan Dempsey mengatakan, “instructional desigen 

is a sytem of develoving educatioan and training curricula in consistent and relibel 

fashion. A system is an integreted set of element that interct with each other64. 

Definisi ini menyebutkan bahwa desain instruksional merupakan 
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suatu sistem, prosedur untuk mengembangkan kurikulum pendidikan 

dan pelatihan secara konsisten dan dapat diandalkan. 

AECT seperti yang dikutip Miarso merumuskan pengertian 

pengembangan instruksional sebagai suatu pendekatan sitematis 

dalam mendesain, memproduksi, mengevaluasi, dan memanfaatkan 

sistem instruksional yang komprehensif. Instruksional yang 

komprehensif meliputi komponen-komponen sistem yang tepat dan 

pola manajemen pengelolaannya yang baik. 

4. Karekteristik Desain Model Pembelajaran Aktif  

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri 

serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Masyarakat ilmiah merupakan kategori masyarakat yang warga 

negaranya memiliki sifat ingin mengetahui segala fenomena yang ada, 

dengan melakukan kegiatan pengkajian secara ilmiah berbagai bidang 

ilmu, agar memperoleh kebenaran yang teruji sesuai dengan metode 

ilmu pengetahuan. Metode dan proses belajar mengajar yang 

digunakan dalam masyatakat ilmiah berbeda dengan proses yang 

dipakai oleh SLTP dan SLTA yang lebih bersifat arahan (courses). 

Pendidik dan peserta didik dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

lebih bersifat (discourses). Ciri-ciri masyarakat ilmiah yakni: “kritis, 

objektif, analitis, kreatif dan konstruktif, bebas dari prasangka, 

kesejawatan/kemitraan, dialogis, memiliki dan menjunjung tinggi 

norma dan susila akademik serta tradisi ilmiah, dinamis berorientasi 

ke masa depan dan sebagainya”65. 

                                                           
65   Jack Febrian. Buku Saku tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia. (Bandung: Informatika, 

2000), h.11 



 
 

Satu materi pembelajaran jika diajarkan oleh dosen/pendidik 

yang berbeda akan dirasakan oleh warga belajar atau peserta didik 

dengan rasa yang berbeda pula. Jika peserta didik ditanya kenapa 

dosen/guru A banyak disenangi oleh peserta didik, dapat ditebak 

bahwa jawabannya akan berkisar pada cara mengajar dosen/guru A 

yang menarik. Ilustrasi di atas menggambarkan arti penting strategi 

atau teknik atau cara dalam melakukan pekerjaan.  

Berdasarkan alasan di atas, seorang pendidik dapat 

menyampaikan materi ajar yang bervariasi, dan tentunya melibatkan 

peserta didik secara aktif. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar 

peserta didik mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar dan kalau 

bisa diusahakan untuk menumbuhkan daya kreativitas sehingga 

mampu membuat inovasi-inovasi. 

Pembelajaran aktif menurut Zaini dkk. mengatakan 

bahwa:“suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar 

secara aktif”66. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti 

mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan ini mereka 

secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok 

dari materi ajar, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa 

yang baru mereka pelajari ke dalam satu persoalan yang ada dalam 

kehidupan nyata. Dengan belajar aktif ini, peserta didik diajak untuk 

turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental 

akan tetapi juga melibatkan fisik. Dengan cara ini biasanya peserta 

didik akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga 

hasil belajar dapat dimaksimalkan. 

Belajar aktif itu sangat diperlukan oleh peserta didik  untuk 

mendapatkan hasil belajar yang maksimum. Ketika peserta didik 

pasif, atau hanya menerima dari pedidik, ada kecenderungan untuk 

cepat melupakan apa yang telah diberikan. Oleh sebab itu diperlukan 

perangkat tertentu untuk dapat mengikuti informasi yang baru saja 

diterima dari pendidik. Belajar aktif adalah salah satu cara untuk 
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mengikat informasi yang baru kemudian menyimpannya dalam otak. 

Karena salah satu faktor yang menyebabkan informasi cepat 

dilupakan adalah faktor kelemahan otak manusia itu sendiri. Belajar 

yang hanya mengandalkan indera pendengaran mempunyai beberapa 

kelemahan, padahal hasil belajar seharusnya disimpan sampai waktu 

yang lama.  

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Departemen 

Pendidikan Nasional, telah melakukan reformasi kurikulum 

pendidikan, yakni dari paradigma content based approach, yaitu 

penguasaan materi perkuliahan menjadi prioritas utama, menjadi 

paradigma competent based approach, yaitu kurikulum dikembangkan 

berdasarkan target kompetensi lulusan yang telah terlebih dahulu 

diformulasikan. Kurikulum ini relefan dengan filosofi pendidikan 

yang direkomendasikan UNESCO sebagai berikut: “ learning to know, 

learning to do, learning to be, dan learning to live together”. 

Untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan pasar bebas 

(globalisasi), yang berupa persaingan ketat dalam kualitas, semua 

lembaga pendidikan di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar sampai 

dengan pendidikan tinggi, perlu melakukan antisipasi serta tindakan 

konkret berkaitan dengan perubahan kebijakan tersebut, sehingga 

tidak banyak ditinggalkan oleh masyarakat penggunanya, baik 

pendidikan akademik maupun pendidikan profesional. 

Secara konseptual, desain model pembelajaran aktif 

merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran, di samping komponen lain seperti tujuan, materi, 

media, dan evaluasi. Kemampuan pendidik dalam memilih dan 

menetapkan pendekatan pembelajaran pada suatu proses 

pembelajaran, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses 

dan hasil pembelajaran tersebut.  

Dilihat dari karakteristik peserta didik, pembelajaran di 

Perguruan Tinggi dan Pendidikan dasar dan menengah terdapat 

beberapa perbedaan. Pada pembelajaran di Pendidikan Tinggi 

misalnya, pembelajaran untuk orang dewasa yang menuntut pendidik 



 
 

menciptakan terjadinya suasana pembelajaran aktif. Dikatakan 

pembelajaran untuk orang dewasa karena peserta didik dalam 

pembelajaran di perguruan tinggi secara umum berada pada usia 18 

sampai dengan 25 tahun. Dalam usia tersebut dilihat dari dimensi 

psikologis berada pada fase dewasa awal, yang mana pada fase 

tersebut secara umum peserta didik khususnya mahasiswa telah 

memiliki kesiapan belajar, pengalaman belajar, kemampuan 

mengarahkan diri, konsep diri dan orientasi belajar. Dengan 

pengalaman dan kesiapan belajar yang telah dimilikinya, mahasiswa 

akan dapat berperan menjadi sumber dan bahan belajar yang kaya, 

terutama untuk mendukung terjadinya proses belajar aktif. 

Dengan pengalaman dan kesiapan belajarnya pula, mahasiswa 

akan lebih tertantang belajarnya, jika dilibatkan secara aktif dalam 

proses pembelajaran. Berdasarkan karakteristik mahasiswa tersebut, 

maka proses pembelajaran di Perguruan Tinggi akan lebih optimal, 

manakala lebih menempatkan atau memposisikan mahasiswa sebagai 

subyek didik yang mampu berperan aktif, baik secara fisik maupun 

mental, dalam proses interaksi pembelajaran melalui beragam 

aktivitas belajar. Dengan kata lain, proses pembelajaran di perguruan 

tinggi akan efektif manakala dosen mampu menciptakan terjadinya 

suasana pembelajaran aktif. Suasana pembelajaran demikian, akan 

dapat terwujud manakala proses pembelajaran di Perguruan Tinggi 

diwarnai dengan suasana belajar yang kolaboratif/kooperatif, bebas 

dan kreatif, menyenangkan, interaktif-partisipatif, serta mampu 

mendorong keterlibatan fisik dan mental mahasiswa. 

Dengan demikian desin model pembelajaran aktif dapat 

dipandang sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang 

cukup penting untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, 

terutama dari segi keaktifan peserta didik. Mengapa demikian? Karena 

desain model  pembelajaran  aktif merupakan model pembelajaran 

yang lebih mendorong dan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik baik secara fisik maupun mental untuk berperan aktif dalam 

proses pembelajaran.  



   

Melalui proses eksplorasi kelompok, proses diskusi, proses 

peer teaching, maupun proses team teaching yang dibimbing dan 

diarahkan oleh pendidik, penggunaan model pembelajaran aktif akan 

ebih memungkinkan peserta didik untuk belajar secara aktif melalui 

kerjasama kelompok dan berinteraksi dengan beragam sumber belajar 

yang lebih kaya. 

Iklim pembelajaran aktif yang demikian, jika dapat dikelola 

dan kembangkan dengan baik, tentunya akan mampu meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi, keterampilan bekerjasama (keterampilan 

sosial), tanggung jawab, motivasi, dan keterampilan belajar, serta 

kompetensi akademik peserta didik. 

C. Paradigma Desain Model Pembelajaran Aktif  

Menurut Erich Fromm bahwa inti dari pendidikan atau 

pembelajaran adalah membantu peserta didik untuk mengetahui 

potensi yang mereka miliki.67  Pengembangan potensi peserta didik 

merupakan kata kunci sebagai inti kegiatan pembelajaran karena 

disadari bahwa peserta didik adalah “si pebelajar” yang memiliki 

karakteristik yang khas sehingga tujuan terpenting dari pendidikan 

adalah mengembangkan potensi peserta didik yang memungkinkan 

seseorang dapat belajar.  

Pendapat Pat Hollingsworth dam Gina Lewis mempertegas 

substansi dari pembelajaran aktif (active learning) di atas yakni siswa 

belajar aktif ketika mereka secara terus-menerus terlibat, baik secara 

mental ataupun secara fisik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

pembelajaran aktif itu penuh semangat, hidup, giat, 

berkesinambungan, kuat dan efektif.68 Pendapat ini sekaligus sebagai 

solusi pembelajaran sekarang ini lebih mengarah pada pembelajaran 
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68  Pat Hollingsworth dam Gina Lewis.Pembelajaran Aktif, Meingkatkan Keasyikan 
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berbasis guru (teacher centred) menjadi pembelajaran berbasis siswa 

(student centred) agar proses pembelajaran berlangsung aktif dan 

partisipatif. Meningkatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan, guru 

tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi dalam kegiatan 

pembelajaran. Demikian halnya dengan peran peserta didik tidak lagi 

sekedar penerima informasi secara pasif akan tetapi berperan aktif 

mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan serta menggunakan 

secara bermakna. 

Implementasi pembelajaran aktif yaitu suatu pembelajaran 

yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif, yakni peserta 

didik mendominasi aktifitas pembelajaran, aktif menggunakan otak 

mereka baik untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, 

memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang baru mereka 

pelajari ke dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata.69 

Dengan belajar aktif ini, peserta didik diajak untuk turut serta dalam 

semua proses pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi juga 

melibatkan fisik. Keterbatasan indra pendengaran sebagai alat 

mendapatkan informasi menjadi argumentasi kuat 

mengimplementasikan pembelajaran aktif. Senada dengan pernyataan 

Konfusius pada tahun 2400 tahun silam yang menyatakan; “yang saya 

dengar, saya lupa; yang saya lihat, saya ingat dan yang saya kerjakan, 

saya pahami”.70 

Penganut paham konstruktivisme meyakini bahwa peserta 

didik membentuk pengetahuan sendiri dan menciptakan hubungan 

antara pengetahuan dan kenyataan dalam proses pembelajaran, 

peserta didik bukanlah wadah yang harus diisi, melainkan pengatur 

dari proses belajar mereka.71 Keterlibatan peserta didik dalam proses 

pembelajaran seperti kegiatan berdiskusi, belajar menemukan 

(inqury), menjadi model bagi teman-temannya yang lain, merupakan 
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70  Melvin L. Silberman. Active Learning: op cit.,  h.1. 
71  Sharon E. Smaldino, Deborah L. Lowther & James D. Russell. Teknologi 

Pembelajaran dan Media untuk Belajar terjemahan Arih Rafman (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group. 2003). h.54. 



   

strategi pembelajaran aktif yang tidak hanya mengajarkan 

keterampilan-keterampilan tetapi juga mengalami efektivitas diri yang 

lebih tinggi untuk belajar. Vygotsky menegaskan bahwa pembelajaran 

dalam kelompok sosial dan kerja sama dengan teman sebaya adalah 

cara yang sangat bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran72. 

Silberman menyatakan bahwa belajar aktif merupakan keterlibatan 

mental dan fisik siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

membuahkan hasil belajar yang langgeng.73 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat dipahami bahwa 

pembelajaran aktif memiliki konsep pengembangan pemberdayaan 

potensi peserta didik dengan perinsip bahwa mereka adalah (a) 

makhluk yang bebas membentuk dirinya sendiri, (b) makhluk yang 

bermartabat, (c) mampu mengontrol dirinya, dan (d) makhluk yang 

memiliki karakteristik yang khas.  

Pengembangan pemberdayaan potensi peserta didik memiliki 

makna yang sangat strategis. Dikatakan strategis karena masa depan 

suatu bangsa dan negara ada di tangan mereka, yang sekarang ini kita 

sebut sebagai pebelajar atau peserta didik. Masa kini adalah masa kita, 

masa depan adalah masa mereka. Mereka akan mampu melanjutkan 

pembangunan bangsa ini, sebagaimana yang dapat kita lakukan 

sekarang atau yang kita harapkan, kalau mereka menyiapkan diri 

dengan mengambil peran itu, bukan disiapkan. Dalam konsep atau 

asas utama quantum teaching ditegaskan bahwa “bawalah dunia mereka 

ke dunia kita, dan antarkan dunia kita ke dunia mereka”.74 

Menurut centre of teaching and learning Universitas Minnesota 

pembelajaran aktif adalah pendekatan dalam pembelajaran dimana 

peserta didik (laki-laki dan perempuan) menguasai materi pelajaran 

yang dipelajarinya melalui membaca, berbicara, mendengar dan 

melakukan refleksi. Dengan demikian, pembelajaran aktif sangat 
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berbeda dengan model pembelajaran “standar” yang biasa dilakukan, 

yang menempatkan guru pada peran lebih banyak berbicara 

sedangkan peserta didik umumnya bersifat pasif. Pembelajaran aktif 

lebih mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat mencapai hasil 

belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang 

mereka miliki. Di samping itu pembelajaran aktif (active learning) juga 

dimaksudkan untuk menjaga perhatian peserta didik agar tetap tertuju 

pada proses pembelajaran.  

Beberapa penelitian membuktikan bahwa perhatian anak didik 

berkurang bersamaan dengan berlalunya waktu. Penelitian Pollio  

menunjukkan bahwa siswa dalam ruang kelas hanya memperhatikan 

pelajaran sekitar 40% dari waktu pembelajaran yang tersedia. 

Sementara penelitian McKeachie menyebutkan bahwa dalam sepuluh 

menit pertama perhatian siswa dapat mencapai 70%, dan berkurang 

sampai menjadi 20% pada waktu 20 menit terakhir.75 Kondisi ini 

merupakan kondisi umum yang sering terjadi di lingkungan 

sekolah/madrasah, bahkan di ruang-ruang kuliah di perguruan tinggi. 

Hal ini menyebabkan seringnya terjadi kegagalan dalam dunia 

pendidikan kita, terutama disebabkan peserta didik di ruang kelas 

lebih banyak menggunakan indera pendengarannya dibandingkan 

visual, sehingga apa yang dipelajari di kelas tersebut cenderung untuk 

dilupakan. 

Ada beberapa alasan yang dikemukakan mengenai penyebab 

mengapa kebanyakan orang cenderung melupakan apa yang mereka 

dengar. Salah satu jawaban yang menarik adalah karena adanya 

perbedaan antara kecepatan bicara guru dengan tingkat kemampuan 

siswa mendengarkan apa yang disampaikan guru. Kebanyakan guru 

berbicara sekitar 100-200 kata per menit, sementara anak didik hanya 

mampu mendengarkan 50-100 kata per menitnya (setengah dari apa 

yang dikemukakan guru), karena siswa mendengarkan pembicaraan 
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guru sambil berpikir76. Kerja otak manusia tidak sama dengan tape 

recorder yang mampu merekam suara sebanyak apa yang diucapkan 

dengan waktu yang sama dengan waktu pengucapan. Otak manusia 

selalu mempertanyakan setiap informasi yang masuk ke dalamnya, 

dan otak juga memproses setiap informasi yang ia terima, sehingga 

perhatian tidak dapat tertuju pada stimulus secara menyeluruh. Hal ini 

menyebabkan tidak semua yang dipelajari dapat diingat dengan baik.  

Penambahan visual pada proses pembelajaran dapat 

menaikkan ingatan sampai 171% dari ingatan semula. Dengan 

penambahan visual di samping auditori dalam pembelajaran kesan 

yang masuk dalam diri anak didik semakin kuat sehingga dapat 

bertahan lebih lama dibandingkan dengan hanya menggunakan audio 

(pendengaran) saja. Hal ini disebabkan karena fungsi sensasi 

perhatian yang dimiliki siswa saling menguatkan, apa yang didengar 

dikuatkan oleh penglihatan (visual), dan apa yang dilihat dikuatkan 

oleh audio (pendengaran). Dalam arti kata pada pembelajaran seperti 

ini sudah diikuti oleh reinforcement yang sangat membantu bagi 

pemahaman anak didik terhadap materi pembelajaran. 

Penelitian mutakhir tentang otak menyebutkan bahwa belahan 

kanan korteks otak manusia bekerja 10.000 kali lebih cepat dari 

belahan kiri otak sadar. Pemakaian bahasa membuat orang berpikir 

dengan kecepatan kata. Otak limbik (bagian otak yang lebih dalam) 

bekerja 10.000 kali lebih cepat dari korteks otak kanan, serta 

mengatur dan mengarahkan seluruh proses otak kanan. Oleh karena 

itu sebagian proses mental jauh lebih cepat dibanding pengalaman 

atau pemikiran sadar seseorang.77 

Strategi pembelajaran konvensional pada umumnya lebih 

banyak menggunakan belahan otak kiri (otak sadar) saja, sementara 

belahan otak kanan kurang diperhatikan. Pada pembelajaran aktif 
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(active learning) pemberdayaan otak kiri dan kanan sangat dipentingkan. 

Thorndike78 mengemukakan 3 hukum belajar, yaitu: 

a. Law of readiness, yaitu kesiapan seseorang untuk berbuat dapat 

memperlancar hubungan antara stimulus dan respons. 

b. Law of exercise, yaitu dengan adanya ulangan-ulangan yang 

selalu dikerjakan maka hubungan antara stimulus dan respons 

akan menjadi lancar. 

c. Law of effect, yaitu hubungan antara stimulus dan respons akan 

menjadi lebih baik jika dapat menimbulkan hal-hal yang 

menyenangkan, dan hal ini cenderung akan selalu diulang.  

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan pemberian 

stimulus-stimulus kepada anak didik, agar terjadinya respons yang 

positif pada diri peserta didik. Kesediaan dan kesiapan mereka dalam 

mengikuti proses demi proses dalam pembelajaran akan mampu 

menimbulkan respons yang baik terhadap stimulus yang mereka 

terima dalam proses pembelajaran. Respons akan menjadi kuat jika 

stimulusnya juga kuat. Ulangan-ulangan terhadap stimulus dapat 

memperlancar hubungan antara stimulus dan respons, sehingga 

respons yang ditimbulkan akan menjadi kuat. Hal ini akan memberi 

kesan yang kuat pula pada diri peserta didik, sehingga mereka akan 

mampu mempertahankan respons tersebut dalam memory atau 

ingatannya. Hubungan antara stimulus dan respons akan menjadi 

lebih baik kalau dapat menghasilkan hal-hal yang menyenangkan. 

Efek menyenangkan yang ditimbulkan stimulus akan mampu 

memberi kesan yang mendalam pada diri peserta didik, sehingga 

mereka cenderung akan mengulang aktivitas tersebut. Akibat dari hal 

ini adalah peserta didik mampu mempertahan stimulus dalam 

memory mereka dalam waktu yang lama (longterm memory), sehingga 

mereka mampu mengingat kembali apa yang mereka peroleh dalam 

pembelajaran tanpa mengalami hambatan apapun. 
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Pembelajaran aktif (active learning) pada dasarnya berusaha 

untuk memperkuat dan memperlancar stimulus dan respons anak 

didik dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi hal 

yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang membosankan bagi 

mereka. Dengan memberikan strategi pembelajaran aktif pada peserta 

didik dapat membantu ingatan (memory) mereka, untuk mencapai 

tujuan pembelajaran dengan sukses. Hal ini kurang diperhatikan pada 

pembelajaran konvensional. Dalam strategi pembelajaran aktif (active 

learning) setiap materi pelajaran yang baru harus dikaitkan dengan 

berbagai pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya, 

pendidik memilih strategi yang tepat dengan mempertimbangkan 

berbagai aspek, seperti tujuan pembelajaran, karakter peserta didik, 

dan sarana prasarana yang tersedia dalam pembelajaran, sehingga 

peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. 

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa perbedaan antara 

pendekatan pembelajaran aktif dan pendekatan pembelajaran 

konvensional, yaitu: 

 

Tabel 3.1 

Perbedaan Pembelajaran Aktif dan Konvensional 

Pembelajaran Aktif 
Pembelajaran 

Konvensional 

 Berpusat pada anak didik  Berpusat pada guru 

 Penekanan pada 

menemukan 

 Penekanan pada 

menerima pengetahuan 

 Sangat menyenangkan  Kurang menyenangkan 

 Memberdayakan semua 

indera dan potensi anak 

didik 

 Kurang memberdayakan 

semua indera dan potensi 

anak didik 

 Menggunakan banyak 

metode 

 Menggunakan metode 

yang monoton 

 Menggunakan banyak  Kurang banyak media 



 
 

media yang digunakan 

 Disesuaikan dengan 

pengetahuan yang sudah 

ada 

 Jarang disesuaikan 

dengan pengetahuan yang 

sudah ada 

Perbandingan di atas dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 

alasan untuk menerapkan strategi pembelajaran aktif (active learning) 

dalam pembelajaran di kelas. Selain itu beberapa hasil penelitian yang 

ada menganjurkan agar anak didik tidak hanya sekedar mendengarkan 

saja di dalam kelas. Mereka perlu membaca, menulis, berdiskusi atau 

bersama-sama dengan anggota kelas yang lain dalam memecahkan 

masalah. Yang paling penting adalah bagaimana membuat peserta 

didik menjadi aktif, sehingga mampu pula mengerjakan tugas-tugas 

yang menggunakan kemampuan berpikir yang lebih tinggi, seperti 

menganalisis, membuat sintesis dan mengevaluasi. Dalam konteks ini, 

maka ditawarkanlah strategi-strategi yang berhubungan dengan 

belajar aktif. Dalam arti kata menggunakan teknik active learning 

(belajar aktif) di kelas menjadi sangat penting karena memiliki 

pengaruh yang besar terhadap belajar peserta didik. 

Secara yuridis formal, pembelajaran aktif menggunakan 

paradigma pembelajaran berbasis siswa (student centred) sebagai solusi 

masalah pembelajaran berbasis guru (teacher centred) yang telah 

ditetapkan secara eksplisit dalam peraturan pemerintah Nomor 32 

Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menekankan 

bahwa pembelajaran atau perkuliahan harus 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.79 
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Menurut Felder dan Brent memberikan sarana atau masukan 

dalam mengimplementasikan pembelajaran aktif kepada mahasiswa 

yakni sebagai berikut: 

a. Berilah tugas kepada para mahasiswa agar mereka 

mengorganisasikan dirinya ke dalam kelompok 2-4 orang, dan 

secara acak tunjukklah dalam masing-masing kelompok yang 

bertugas sebagai penulis (recorder). 

b. Ajukanlah suatu pertanyaan atau masalah yang menantang dan 

sediakan waktu yang cukup bagi semua kelompok, baik untuk 

menyelesaikan tugasnya atau mungkin berupa suatu kegiatan 

untuk mencapai suatu kemajuan yang berarti bagi penyelesaian 

tugas. 
c. Berikan kesempatan kepada kelompok kecil mahasiswa tersebut 

untuk saling bertukar pikiran tentang jawaban penyelesaian 

masalah.80 

Berdasarkan karakteristik-karakteristik tersebut, pembelajaran 

aktif memperkenalkan pendekatan yang lain dari pada gambaran rutin 

pembelajaran yang sekarang ini banyak terjadi. Pembelajaran aktif 

menuntut keaktifan pendidik dan juga peserta didik. Peserta didik 

tidak hanya duduk pasif menerima informasi atau pengetahuan yang 

disampaikan pendidik akan tetapi peserta didik harus terlibat aktif 

dalam mengkonstruksi pengetahuan, Piaget menyebutkan ada tiga 

proses seseorang dalam mengkonstruksi pengetahuan yakni melalui 

proses asimilasi, akomodasi maupun melalui proses ekuilibrasi.81 

Dalam perspektif lain juga ditemukan beberapa karakteritik 

pembelajaran aktif, seperti yang dikemukakan oleh Ali Muhtadi yang 

mengidentifikasi karakteristik pembelajaran aktif sebagai berikut: 

a. Keterlibatan aktif secara intelektual dan emosional dalam 

pembelajaran.  
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b. Dimotivasi dan didorong untuk secara aktif menemukan dan 

mengkonstruksi sendiri konsep yang dikaji melalui diskusi dan 

pembelajaran teman sebaya.  

c. Diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas melalui 

kegiatan eksplorasi sesuai topik yang dikaji   

d. Mentransformasikan pengetahuan  

e. Penegasan konsep dan meluruskan pemahamannya terhadap 

konsep yang kurang benar (miskonsepsi)  

f. Pengecekan pemahaman materi yang telah ditransformasikan  

g. Meningkatkan motivasi, antusiasme, atau keaktifan peserta didik 

dalam keseluruhan rangkaian kegiatan pembelajaran.82 

Dengan mengacu pada karakteristik di atas, model 

pembelajaran ”active learning” untuk meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran diasumsikan mampu memotivasi keaktifan peserta didik 

dalam melaksanakan berbagai kegiatan, sehingga mereka tertantang 

untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kerja kelompok secara 

bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Yamamoto bahwa belajar yang optimal akan 

terjadi, jika peserta didik berpartisipasi secara aktif dan bertanggung 

jawab.83 Vygotsky menegaskan “konteks kultural-historis relevan bagi 

semua bentuk pembelajaran karena pembelajaran tidak terjadi dalam 

keterasingan, interaksi-interaksi antara siswa dan guru adalah bagian 

dari konteks tersebut”.84   

Bentuk komunikasi searah yang berlangsung dalam proses 

pembelajaran selama ini berdampak pada rendahnya inisiatif peserta 

didik untuk berpartisipasi langsung (aktif) dalam proses pembelajaran. 

Ketika pendidik selesai menjelaskan suatu topik, biasanya bertanya; 

“Apakah ada pertanyaan?” Tanpa diberi komando biasanya sebagian 
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besar peserta didik “terdiam”, hanya beberapa peserta didik yang 

mampu dan aktif bertanya. Kemudian pendidik melanjutkan 

pertanyaannya; “Apakah kalian sudah jelas dengan apa yang kita 

bicarakan?” Biasanya secara umum peserta didik saling tengok kanan-

kiri sebagai bukti kebingungan atas pertanyaan tersebut dan juga 

sebagai bukti bahwa sebenarnya mereka belum begitu jelas dengan 

apa yang telah dibicarakan. Hal ini sebagai sebuah ironi, sebab ketika 

seorang peserta didik belum begitu jelas dengan apa yang dibicarakan 

dalam kelas mestinya segera mengajukan pertanyaan, namun 

kenyataannya ketika diberi kesempatan untuk bertanya, hampir tidak 

ada satupun mereka yang mampu mengajukan pertanyaan.  

Beberapa temuan penelitian dan pengamatan ahli memperkuat 

asumsi tersebut. Menurut Dimyati, pembelajaran peserta didik di 

Indonesia kurang menonjolkan kemampuan 3M (membaca, menulis, 

memikir), O (observasi), dan 3E2T (ekspresi estetis, etis, epistemis, 

teknologis, teologis).85 Pendapat ini ditegaskan oleh Menurut Conny, 

belajar melalui pengalaman belajar yang “biasa” berlaku melalui 

pemberian informasi dalam mempelajari dan mengkaji berbagai ilmu 

pengetahuan, kini menjadi kurang efektif dalam menanggapi 

pengaruh innovasi teknologi dibidang-bidang itu86. 

Hasil penelitian Karp & Yoel pada pembelajaran di Lembaga 

Pendidikan menunjukkan bahwa: dalam kelas dengan peserta didik 

yang berjumlah kurang dari 40, hanya empat sampai lima peserta 

didik saja yang menggunakan 75% dari waktu interaksi yang 

disediakan. Dalam kelas yang berisi lebih 40 peserta didik, hanya dua 

sampai tiga yang mendominasi separuh dari interaksi kelas.87 

Rendahnya motivasi belajar dan kemampuan peserta didik untuk 
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bertanya, mengajukan pendapat, dan berdiskusi di dalam kelas 

merupakan implikasi pembelajaran konvensional yang memiliki 

paradigma pembelajaran berbasis guru (teacher centred). 

D. Implementasi Model Pembelajaran Aktif  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang memberdayakan seluruh 

potensi peserta didik melalui berbagai aktivitas berbicara, mendengar, 

menulis, membaca dan melakukan refleksi. Pembelajaran aktif 

menuntut adanya dialog baik dengan diri sendiri maupun dengan 

orang lain dan pelibatan pengalaman nyata peserta didik dengan 

melakukan interview, pengamatan dan mendemonstrasi. 

Pembelajaran aktif dalam implementasinya dilakukan memperhatikan 

beberapa prinsip, di antaranya: 

1) Memperluas ragam pengalaman belajar peserta didik 

2) Memanfaatkan kelebihan interaksi antara peserta didik dengan 

orang lain maupun dengan sumber lainnya 

3) Memberi peluang berlangsungnya dialog dan pengalaman 

langsung. 

Berdasarkan prinsip tersebut pembelajaran aktif memberikan 

kesempatan setiap peserta didik untuk aktif melakukan kegiatan 

sendiri. Peserta didik menentukan apa yang akan dipelajari dan 

mengembangkan kemampuan yang sudah dimilikinya. Materi 

pembelajaran yang harus dipelajari peserta didik ditentukan terlebih 

dahulu oleh pengajar. Peserta didik akan belajar karena merasa 

mempunyai kebutuhan. Untuk itu peserta didik akan belajar dengan 

aktif untuk mempelajari materi pembelajaran yang sesuai dengan yang 

dibutuhkannya. Pembelajaran menekankan pada pilihan peserta didik 

yang dilakukan secara bebas bukan pada isi kurikulum atau program 

belajar. Oleh karena itu pengajar berperan memberi kemudahan agar 

peserta didik aktif belajar. Pengajar bukan menyampaikan materi 

pembelajaran, tetapi bagaimana menciptakan kondisi agar terjadi 



   

proses belajar pada peserta didik sehingga dapat mempelajari materi 

pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kondisi tersebut 

hendaknya bervariasi dan dapat menarik perhatian serta minat peserta 

didik untuk belajar. Namun demikian bukanlah berarti peran pengajar 

diabaikan atau diganti, melainkan diubah. Peran pengajar diubah 

bukan sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai pengarah dan 

pemberi fasilitas untuk terjadinya proses belajar (director and facilitator of 

learning). 

Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya melaksanakan 

pembelajaran aktif yang menekankan pada proses belajar peserta 

didik didasarkan atas: 

1) Belajar merupakan kegiatan yang bervariasi. 

Setiap orang dalam hidupnya mempunyai tujuan. Tujuan itu 

lahir karena adanya kebutuhan baik jasmani maupun rohani. 

Atas dasar kebutuhan itulah individu berperilaku, ia belajar. 

Belajar pada hakekatnya dilakukan melalui berbagai aktivitas 

baik fisik (jasmani) maupun mental (rohani). Untuk memenuhi 

kebutuhan mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui berbagai 

kegiatan belajar yang bervariasi secara terus menerus. 

2) Komunikasi dalam pembelajaran berlangsung dalam banyak 

arah. Proses komunikasi dalam pembelajaran terjadi dalam tiga 

bentuk, yaitu: 

a. Satu arah (linear) atau (one way traffic communication). 

Komunikasi hanya dari pengajar kepada peserta didik. 

Proses pembelajaran berlangsung dengan cara 

penyampaian materi pembelajaran dari pengajar kepada 

peserta didik. 

b. Dua arah (two way traffic communication). Komunikasi 

terjadinya dari pengajar kepada peserta didik, atau dari 

peserta didik kepada pengajar. Pengajar mendapatkan 

umpan balik/feedback dari peserta didik tentang pelaksanaan 

pembelajaran. 

c. Banyak arah (multyways traffic communication). Komunikasi 



 
 

terjadi dari pengajar ke peserta didik, peserta didik ke 

pengajar, atau peserta didik ke peserta didik. Suasana 

belajar dan mengajar di kelas lebih hidup dan dinamis 

sehingga dapat merangsang kegiatan belajar secara aktif. 

3) Belajar Proses (Learning by Process) 

Pembelajaran berlangsung dengan lebih menekankan peserta 

didik belajar melalui proses (learning by process), bukan belajar 

berdasarkan hasil/produk (learning by product). Belajar melalui 

proses dapat memungkinkan tercapainya tujuan belajar pada 

semua aspek kognitif, afektif, dan psikomotor (keterampilan). 

Sedangkan belajar produk pada umumnya hanya menekankan 

pada segi kognitif. Belajar yang menekankan pada proses 

mementingkan kegiatan siswa dalam proses belajar, mencari 

pengetahuan dan bergelut dengan pengetahuan yang dikajinya, 

tanpa harus mementingkan siswa langsung dapat menghafal 

konsep dan prinsip yang dipelajarinya, tetapi hal ini tidak berarti 

hasil belajar tidak menjadi perhatian sama sekali. 

 

4) Belajar dengan Proses Mengalami 

Peserta didik belajar dengan menghadapkannya pada sesuatu 

yang nyata atau aktual yang dialaminya dalam kehidupan. 

Belajar merupakan bagian dari pengalaman hidupnya. Semua 

aktivitas yang dilalui peserta didik dalam pembelajaran 

memberikan pengalaman hidup baginya. Pembelajaran aktif 

selalu berupaya menghubungkan konsep dan prinsip yang 

dipelajari selalu terhubung dengan pengalaman nyata dan 

mengalami secara nyata dalam realitas kehidupan siswa di 

masyarakat. 

5) Dalam pembelajaran modern, dimana pembelajaran sudah 

menggunakan alat teknologi, maka pembelajaran aktif harus 



   

memungkinkan siswa untuk belajar melalui kegiatan yang aktif 

menggunakan perangkat secara langsung.88 

Peserta didik belajar dengan aktif, baik fisik maupun 

mentalnya, seperti berpikir rasional, berpendapat dengan logis, atau 

memecahkan masalah dengan baik. Peserta didik belajar dengan 

menggunakan perangkat atau media. Pengajar berperan sebagai 

pembimbing, pengarah, atau fasilitator untuk memberi kemudahan 

kepada peserta dalam belajar. Program pembelajaran sudah tersedia 

dalam perangkat (wares) atau media pembelajaran, baik perangkat 

lunak/perangkat program (software) maupun perangkat 

keras/perangkat benda (hardware). Perangkat lunak berupa program 

yang dirancang agar peserta didik dapat belajar mandiri. Perangkat 

keras bisa berupa radio, televisi, atau yang sedang berkembang 

sekarang adalah komputer dengan jaringan internetnya. 

Pada pembelajaran berbasis TIK hal ini dapat dilakukan 

dengan praktek pembelajaran dilaboratorium komputer untuk 

mempelajari program tertentu atau untuk menjalankan software 

multimedia pembelajaran yang digunakan sebagai media dalam 

mempelajari materi pembelajaran, pembelajaran dengan satu 

komputer yang digunakan oleh pengajar untuk mengaktifkan seluruh 

peserta didik di kelas atau pembelajaran dengan menggunakan software 

multimedia yang memungkinkan interaktif, atau pembelajaran jarak 

jauh melalui internet. 

Pembelajaran aktif dimaksudkan bahwa dalam proses 

pembelajaran pendidik harus menciptakan suasana tanpa ada 

perasaan tekanan, rasa takut atau perasaan khawatir dan cemas dalam 

belajar, sehingga peserta didik aktif bertanya, mempertanyakan, dan 

mengemukakan gagasan. Belajar memang merupakan suatu proses 

aktif dari si pembelajaran dalam membangun pengetahuannya, bukan 

proses pasif yang hanya menerima kucuran informasi atau 
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pengetahuan dari pendidik belaka. Jika pembelajaran tidak 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif, 

maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat belajar. 

Peran aktif dari peserta didik sangat penting dalam rangka 

pembentukan generasi yang kreatif, yang mampu menghasilkan 

sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Aktif di sini 

bersifat fisik maupun mental. Artinya, aktif dalam mengemukakan 

penalaran (alasan), menemukan kaitan yang satu dengan yang lain, 

mengkomunikasikan ide/gagasan, mengemukakan bentuk 

representasi yang tepat, dan menggunakan semua itu untuk 

memecahkan masalah.  

Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

upaya mengoptimalkan keaktifan peserta didik dalam belajar, baik 

dari segi yang belajar maupun dari segi yang mengelola proses 

pembelajaran itu. Prinsip-prinsip belajar itulah yang harus 

diperhatikan dalam menerapkan pembelajaran aktif, antara lain:  

1) penumbuhan motivasi, baik motivasi intrinsik maupun 

ekstrinsik,  

2) pemantapan latar dari yang akan dipelajari, khususnya 

pemberian apersepsi/kaitan,  

3) mengupayakan keterarahan kepada suatu fokus, seperti suatu 

konsep inti ataupun permasalahan, sehingga siswa dapat 

memusatkan perhatian dan mengaitkan/ menghubungkan 

keseluruhan bahan yang sedang dipelajari,  

4) belajar sambil bekerja, bermain ataupun kegiatan lainnya,  

5) penyesuaian dengan perbedaan individual,  

6) peluang untuk bekerja sama dengan berbagai pola interaksi,  

7) peluang untuk menemukan sendiri informasi/konsep,  

8) penumbuhan kepekaan mencari masalah dan 

memecahkannya,  

9) mengupayakan keterpaduan, baik asimilasi maupun 



   

akomodasi kognitif 89 

Untuk mewujudkan prinsip belajar di atas, terdapat beberapa 

hal yang diperhatikan pendidik dalam merancang dan melaksanakan 

pembelajaran, antara lain:  

1) mengupayakan variasi kegiatan dan suasana belajar dengan 

penggunaan berbagai strategi pembelajaran,  

2) menumbuhkan prakarsa siswa untuk aktif dan kreatif dalam 

kegiatan pembelajaran,  

3) mengembangkan berbagai pola interaksi dalam pembelajaran, 

baik antara pendidik dan siswa maupun antar siswa,  

4) menggunakan berbagai sumber belajar, baik yang dirancang 

(by design) maupun yang dimamfaatkan (utilization), dan  

5) pemantauan yang intensif dan diikuti dengan pemberian 

balikan yang spesifik dan segera90  

Ada beberapa asumsi yang mendasari pembelajaran aktif 

harus dilakukan untuk meningkatkan hasil perolehan belajar siswa. 

Sanjaya mengemukakan asumsi tersebut sebagai berikut: 

1) Asumsi filosofis tentang pendidikan, yang menyatakan bahwa 

pendidikan merupakan usaha sadar mengembangkan manusia 

menuju kedewasaan yang intelektual, sosial maupun moral. 

Dengan demikian hakekat pendidikan pada dasarnya adalah: 

(a). interaksi manusia (b). pembinaan dan pengembangan 

potensi manusia, (c). berlangsung sepanjang hayat, (d). 

kesesuaian dengan kemampuan dan tingkat perkembangan 

siswa, keseimbangan antara kebebasan subjek didik dan 

kewibawaan pendidik, (e). peningkatan kualitas hidup manusia 

2) Siswa sebagai subyek didik yang beranggapan bahwa siswa 

bukanlah manusia dalam ukuran mini, setiap siswa memiliki 

individual defference, siswa pada dasarnya memiliki keaktifan, 

kreativitas dan dinamis dan siswa pada dasarnya memiliki 

motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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3) Asumsi ketiga berkaitan dengan pendidik; tanggung jawabnya 

atas keberhasilan siswa, profesionalisme melaksanakan tugas, 

kode etik dalam pembelajaran, pendidik sebagai sumber 

belajar, fasilitator, motivator dan sebagainya. 

4) Asumsi ke empat berkaitan dengan proses pembelajaran; 

sebagai suatu sistem, terjadinya interaksi multi arah, tekanan 

pada proses dan produk secara seimbang inti proses 

pembelajaran adalah kegiatan pendidik dan siswa dalam 

pembelajaran.91 

Proses pembelajaran aktif adalah proses pembelajaran yang 

berorientasi pada siswa (student centered), yang menuntut pendidik 

untuk lebih kreatif dalam memvariasi strategi pembelajaran dan 

inovatif untuk menciptakan sesuatu sehingga dapat membangun 

suasana pembelajaran yang mendorong anak untuk aktif terlibat 

dalam setiap langkah kegiatan pembelajaran. Menurut Sanjaya ada 

beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pendidik untuk mendorong 

tumbuhnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran sebagai 

berikut: 

1) Mengemukakan berbagai alternative tujuan pembelajaran yang 

harus dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. 

2) Menyusun tugas -tugas bersama siswa. 

3) Memberikan informasi tentang kegiatan yang harus dilakukan. 

4) Memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang 

memerlukannya. 

5) Memberikan motivasi, mendorong siswa untuk belajar, 

membimbing dan sebagainya melalui pengajuan pertanyaan-

pertanyaan. 

6) Membantu peserta didik dalam menarik suatu kesimpulan.92 

Sebagai pendidik perlu mengetahui indikator apa yang dapat 

dijadikan panduan untuk melihat keaktifan peserta didik dalam proses 
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pembelajaran. Terdapat sejumlah indikator sebagai petunjuk kadar 

keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, indikator ini 

dapat dilihat dari berbagai situasi : 

1) Adanya keterlibatan peserta didik baik secara fisik, mental, 

emosional maupun intelektual dalam setiap proses 

pembelajaran. 

2) Peserta didik belajar secara langsung (experiential learning), yaitu 

pemberian pengalaman nyata terkait konsep dan prinsip yang 

dipelajari. 

3) Adanya keinginan peserta didik untuk menciptakan iklim 

belajar yang kondusif 

4) Keterlibatan peserta didik dalam mencari dan memanfaatkan 

setiap sumber belajar yang tersedia yang dianggap relevan 

dengan tujuan pembelajaran 

5) Adanya keterlibatan peserta didik dalam melakukan prakarsa 

seperti menjawab dan mengajukan pertanyaan, berusaha 

memecahkan masalah yang diajukan atau yang timbul selama 

proses pembelajaran berlangsung 

6) Terjadinya interaksi yang multi arah, baik antara peserta didik 

dengan peserta didik atau antara pendidik dengan peserta 

didik serta tidak terjadi dominasi oleh seorang atau sebagian 

peserta didik saja pada saat terjadinya interaksi tersebut. 

Bellen menyatakan, agar pembelajaran aktif dapat tercapai 

dengan baik, perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan: 

pemahaman tujuan dan fungsi belajar, pengenalan anak sebagai 

individu, pemanfaatan organisasi kelas, pengembangan kemampuan 

berpikir kritis dan pemecahan masalah, pengembangan ruang kelas 

sebagai lingkungan belajar yang menarik, pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajar, pemberian umpan balik yang baik untuk 

meningkatkan kegiatan belajar, serta pembedaan antara keaktifan 

secara fisik dan mental.93 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang memberdayakan seluruh 

potensi peserta didik agar mampu belajar melalui berbagai aktivitas 

berbicara, mendengar, menulis, membaca, dan melakukan refleksi. 

Pembelajaran aktif menuntut adanya dialog baik kepada diri sendiri 

maupun dengan orang lain, menginginkan adanya pengalaman nyata 

seperti melakukan pengamatan. Pembelajaran aktif memungkinkan 

penggunaan berbagai metode mengajar secara bervariasi (tidak 

monoton). Pengunaan berbagai strategi tersebut dapat dilihat seperti 

gambar ini. Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam 

mengaktifkan peserta didik dapat dilihat pada contoh berikut ini. 

Kegiatan awal 

Dalam pembelajaran yang aktif, bagian kegiatan awal 

merupakan bagian yang penting. Pada bagian ini pembelajaran harus 

dapat membangkitkan motivasi peserta didik dalam mempelajari 

topik yang dibahas dan menginformasikan kepada mereka apa yang 

seharusnya telah dikuasai setelah pembelajaran berakhir. 

Beberapa alternatif kegiatan yang dapat dipilih di antaranya 

sebagai berikut. 

1) Mengajukan kasus-kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari 

yang terkait dengan konsep/topik yang sedang dipelajari. 

Dengan mengajukan kasus-kasus dalam kehidupan nyata akan 

mengesankan bahwa topik yang dipelajari rnemang sangat 

penting dan berguna dalam kehidupan. Selain itu, berbagai 

pendapat yang mereka ajukan juga dapat dirnanfaatkan untuk 

menggali pengetahuan awal rnereka tentang konsep yang akan 

dipelajari. 

2) Meminta peserta didik mencermati dan memberikan 

komentar tentang video, gambar dan sketsa yang terkait 

dengan konsep yang akan dipelajari dan meminta komentar 

mereka. 



   

3) Mendemonstrasikan sesuatu didepan kelas dan meminta 

peseta didik  mengomentarinya. 

4) Menyampaikan fakta-fakta perkernbangan iptek terkait 

dengan konsep yang akan dipelajari. 

Dalam pelaksanaannya, pendidik perlu menyiapkan 

pertanyaan menantang dan kasus yang diajukan' Upayakan agar 

pertanyan rnerupakan jenis pertanyaan terbuka sehingga banyak 

kesempatan bagi peserta didik untuk menjawab dan mendapatkan 

respon positif. Selain itu pada kegiatan awal ini perlu ditegaskan 

tujuan-tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dalam perkuliahan. 

Demikian juga dengan urutan langkah-langkah yang akan dilakukan 

oleh peserta didik dalarn pernbelajaran perlu dikemukakan. 

Kegiatan Inti 

Apabila bagian awal merupakan bagian untuk memotivasi 

peserta didik rnempelajari konsep, bagian inti merupakan serangkaian 

kegiatan yang mengarahkan peserta didik untuk membangun konsep. 

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa kegiatan inti diawali 

dengan pemberian kesempatan melalui berbagai pilihan kegiatan 

untuk membangun konsep. Pemilihan kegiatan haruslah cermat dan 

menjamin mereka untuk mengikuti alur pengumpulan inforrnasi, 

pemaknaan informasi, dan pembangunan konsep, dan 

pengkomunikasian konsep kepada peserta didik lain. Pada umumnya 

dosen/pendidik juga akan rnenyampaikan penguatan konsep dan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih 

menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam kasus-kasus 

kehidupan nyata. 

Tantangan lain dalam mengernbangkan bagian kegiatan inti 

adalah mempertahankan agar proses pembelajaran dari satu 

pertemuan ke pertemuan lain selalu menarik dan beragam. Menarik 

dalam arti bahwa langkah pembelajaran memilih strategi dan metode 

yang tepat sehingga membantu peserta didik membangun konsepnya 



 
 

secara mandiri. Akan tetapi menarik saja tidaklah cukup, jika strategi 

dan metode yang dipilih monoton maka peserta didik juga akan 

merasa bosan. Untuk mengatasi hal tersebut, pendidik perlu 

menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang  bervariasi. Di 

bawah ini beberapa strategi atau metode yang dapat dimanfaatkan 

oleh pendidik. 

1) Pernbelajaran kooperatif, atau pembelajaran yang mendorong 

peserta didik untuk bekerjasama dengan berbagai pilihan 

metode, yaitu: (JIGSAW, TGT, STAD, dan lain-lain). 

2) Pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran yang 

mengarahkan peserta didik untuk mernecahkan masalah yang 

diajukan dengan konsep yang akan dipelaiari. 

3) Projek dan penyusunan laporan. 

4) Diskusi .  

5) Debat. 

6) Wawancara. 

7) Sirkulasi dan bermain peran. 

8) Tanya jawab. 

Kegiatan Akhir 

Bagian akhir pembelajaran adalah kegiatan pendidik untuk 

mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai kompetensi 

yang diharapkan. Beberapa hal yang dapat dilakukan pada tahap ini di 

antaranya sebagai berikut. 

1) Peserta didik diminta membuat ringkasan tentang hal-hal yang 

telah dipelajari, 

2) Peserta didik mempresentasikan secara lisan poin-poin penting 

yang telah mereka pelajari. 

3) Peserta didik mengembangkan tulisan kreatif terkait konsep 

yang dipelajari. 

4) Peserta didik dirninta mengembangkan peta konsep tentang 

materi yang dipelajari. 



   

 

 

 

 

BAB IV 

DESAIN MODEL MPI  

DALAM PENGEMBANGAN BAHAN AJAR 

A. Teori Pengembangan  

Association  of  Education  Communication  & Technology (AECT) 

mengemukakan definisi teknologi instruksional sebagai berikut: 

“instructional technology is the theory and practice of design, development, 

utilization, management, and evaluation of process and resources  for  learning”.94 

Berdasarkan definisi di atas Teknologi Pendidikan adalah teori dan 

praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, 

serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar. 

Kaitannya dengan hal itu, definisi menurut Hackbarth (1996), 

Teknologi Pendidikan adalah konsep multidimensional yang meliputi: 

1) suatu proses sistematis yang melibatkan penerapan pengetahuan 

dalam upaya mencari solusi yang dapat digunakan dalam 

memecahkan masalah- masalah belajar dan pembelajaran; 2) produk 

seperti buku teks, program audio, program televisi, software 

komputer dan lain-lain; 3) suatu profesi yang terdiri dari berbagai 

kategori pekerjaan; dan 4) merupakan bagian spesifik  dari  

pendidikan.95   

Selain beberapa definisi di atas, AECT (2008), juga telah 

mengemukakan definisi teknologi pendidikan yakni Educational 

                                                           
94  Seels, Barbara B. & Richey, Rita C. (1994). Teknologi Pembelajaran : Definisi dan 

Kawasannya. (Terjemahan Dra. Dewi S. Prawiradilaga, M.Sc., Drs. Raphael 
Rahardjo, M.Sc., & Prof. Dr. Yusufhadi Miarso, M.Sc.). Washington DC: 
AECT. Hal.1 

95 (Hackbarth,  1996  dalam  Bambang  Warsita, 2008: 17) 



 
 

Technology is the study and the etical prantice of facilitating learning and 

improving performance by creating, using, and managing appropriate technological 

process and nesources96. Artinya bahwa Teknologi Pendidikan adalah 

studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan 

meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan 

mengelola proses teknologi yang sesuai  dan  sumber daya.  Definisi  

ini mengandung beberapa kata kunci di antaranya studi, etika praktek, 

fasilitasi, pembelajaran, peningkatan, penciptaan, pemanfaatan, 

pengelolaan, teknologi, proses, dan sumber daya. Berikut adalah 

gambar definisi teknologi menurut AECT 2008: 

 

 
Gambar 4.1. Definisi Teknologi Pendidikan, AECT 2008 

Dari definisi tersebut, dapat dipahami arti pentingnya sumber 

belajar untuk memfasilitasi pembelajaran agar tercapai tujuan yang 

diharapkan. Lebih jelasnya, menurut Januszewski dan Molenda bahwa 

memfasilitasi pembelajaran, termasuk desain lingkungan, 

mengorganisasi sumber, dan menyediakan peralatan. Peristiwa 

pembelajaran dapat dilakukan diatur face-to-face atau lingkungan virtual, 

                                                           
96 Alan Januszewski dan Michael Molenda, Educational Technology-A definitbn with 

coomentary (New York: Lawrence Erfbaum Associates, 2008), h.15. 



   

sebagaimana di jarak jauh. Teknologi Pendidikan mengklaim fasilitas 

pembelajaran karena mengatur pembelajaran dan dapat membantu 

menciptakan lingkungan belajar lebih mudah dan dapat terjadi. 

Teknologi Pendidikan mempunyai lima kawasan (domain) 

yang menjadi bidang garapannya berlandaskan definisi AECT (1994), 

yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian 

tentang proses dan sumber untuk belajar. Domain-domain tersebut 

meliputi: 

1) Domain desain, meliputi desain sistem intruksional, desain 

pesan, strategi pembelajaran, karakteristik peserta didik. 

Merupakan pengklasifikasian kondisi  untuk  belajar  dengan  

tujuan  menciptakan strategi dan pendidikan pada level makro 

seperti program satuan pelajaran dan modul. 

2) Domain  pengembangan,  meliputi  teknologi  cetak,  

teknologi  audio visual, teknologi berasaskan komputer dan 

teknologi terpadu. Domain pengembangan merupakan proses 

penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisiknya, 

mencakup berbagai variasi teknologi yang diterapkan dalam 

pembelajaran. 

3) Domain pemanfaatan, meliputi pemanfaatan media, difusi 

inovasi, implementasi dan institusionalisasi, serta peraturan 

dan kebijakan, arti dan tujuannya memilih wawasan yang 

paling utama dari domain- domain Teknologi Pendidikan. 

4) Domain pengelolaan, meliputi manajemen proyek, 

manajemen sumber daya, manajemen penyampaian, dan 

manajemen sistem informasi. Domain manajemen    

merupakan    keterampilan mengorganisasi program, supervisi 

personel, merencanakan dan mengadministrasikan dana serta 

fasilitas dan melaksanakan perubahan. 

5) Domain evaluasi, meliputi evaluasi masalah, pengukuran 

kriteria patokan, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Tugas 

evaluasi adalah sebagai kegiatan manusia yang sudah lazim 



 
 

dilakukan sehari-hari, antara lain kegiatan atau peristiwa 

menurut sistem itu.97 

Dari definisi di atas Seel, Barbara B dan Richey, Rita  

menyatakan antara kelima domain tersebut saling berhubungan erat 

dan sinergis98. Adapun hubungan yang sinergis antara kelima domain 

tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:  

 

 

Gambar 4.2 Kawasan Teknologi Pendidikan 

Sementara pada definisi Teknologi Pendidikan menurut 

AECT (2008), mengandung beberapa kata kunci, yaitu: Study (studi) 

merupakan pemahaman teoritis yang diperlukan dalam praktek 

teknologi pendidikan untuk konstruksi dan perbaikan pengetahuan 

melalui penelitian dan refleksi praktek pembelajaran. Etichal Practice 

(etika praktek) mengacu pada standar etika praktis sebagaimana yang 

didefinisikan oleh Komite Etika  AECT  tentang  apa  saja   yang  

                                                           
97 AECT (1994: 28), 
98 Seels, Barbara B. & Richey, Rita C. (1994). op cit. h. 29 



   

harus  dilakukan  oleh  praktisi Teknologi Pendidikan. Fasilitating 

(fasilitasi) hadir sebagai akibat adanya pergeseran   paradigma   

pembelajaran   yang   memberikan   peran   dan tanggung   jawab   

lebih   besar   kepada   peserta   didik   sehingga   peran teknologi 

pendidikan berubah menjadi pemfasilitasi. Learning (pembelajaran) 

selain berkenaan dengan ingatan juga berkenaan dengan pemahaman. 

Tugas pembelajaran dapat dikategorikan berdasarkan pada berbagai 

taksonomi. 

Pengertian pembelajaran saat ini sudah berubah dari beberapa 

puluh tahun yang lalu. Improving (peningkatan) berkaitan dengan 

peningkatan kualitas produk yang menyebabkan pembelajaran lebih 

efektif, perubahan dalam kapabilitas yang membawa dampak pada 

aplikasi dunia nyata. Performance (kinerja) berkaitan dengan 

kesanggupan peserta didik untuk menggunakan  dan  

mengaplikasikan  kemampuan  yang  baru didapatkannya. Creating 

(penciptaan) mengacu pada penelitian, teori dan praktek dalam 

pembuatan materi pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan sistem 

pembelajaran dalam beberapa setting yang berbeda, formal dan 

nonformal. Using (pemanfaatan) mengacu pada teori dan praktek 

yang terkait dengan membawa peserta didik berhubungan dengan 

kondisi dan sumber belajar. Managing (pengelolaan) berkaitan dengan 

manajemen perorangan dan manajemen informasi yang mengacu 

pada masalah pengorganisasian orang-orang dan perencanaan, 

pengendalian, penyimpanan dan pengolahan informasi. Technological 

(teknologi) mengandung arti aplikasi sistematis atau ilmu atau 

pengetahuan yang terorganisir untuk tugas-tugas praktis. Processes 

(proses) dapat didefinisikan  sebagai  serangkaian  kegiatan  yang  

diarahkan  pada  hasil yang spesifik. Resources (sumber daya) telah 

diperluas dengan inovasi teknologi dan dengan pengembangan 

pemahaman baru mengenai bagaimana alat-alat teknologi dapat 

membantu peserta didik belajar. 

Khusus dalam pengembangan model pembelajaran menurut 

ahli dikenal beberapa model yang telah dikembangkan. Menurut 



 
 

Gustafson and Branch, model desain sitem pembelajaran dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Pembagian klasifikasi ini 

didasarkan pada orientasi pengguna model, yaitu: 1) kelas (classroom); 

2) produk (product), dan 3) system (system).99 

Pertama, model desain pembelajaran yang berorientasi pada 

kelas diimplementasikan di kelas. Model ini sangat menarik bagi guru 

profesional dimana sebagai perannya melaksanakan pembalajaran dan 

peserta didik menerima instruksi yang diberikan. Model ini 

diperuntukan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, 

bahkan beberapa program pelatihan dalam bisnis dan industri. Di 

dalam memilih model yang ingin dikembangkan ada beberapa 

pertimbangan agar model yang dipergunakan tepat mengenai sasaran, 

didasarkan pada asumsi adanya sejumlah aktivitas pembelajaran di 

kelas dengan kurun waktu yang ditetapkan sebelumnya. Guru 

berperan memilih isi materi pembelajaran dengan tepat, 

merencanakan strategi pembelajaran, mengidentifikasi media yang 

sesuai, menyampaikan materi dan mengevaluasi hasil belajar. 

Selanjutnya guru paling banyak memberikan topik hanya sekali saja 

dengan demikian untuk evaluasi formatif dan revisi kurang 

mendapatkan perhatian. Oleh karena itu guru biasanya perlu 

mengidentifikasi dan menyesuaikan sumber daya yang ada.  

Kedua, model desain pembelajaran yang berorientasi pada 

produk biasanya mengasumsikan jumlah produk yang akan 

dikembangkan dalam kurun waktu tertentu. Model desain system 

pembelajaran berorientasi pada produk ini menerapkan proses 

analisis yang sangat ketat. Pengguna  mungkin tidak memiliki kontak 

langsung dengan pengembang kecuali selama uji coba prototipe. 

Produk model memiliki empat karakteristik yakni: 1) produk 

instruksional diperlukan; 2) sesuatu memang perlu diproduksi dari 

pada yang dipilih atau dimodifikasi dari bahan yang ada; 3) akan ada 

penekanan pada uji coba dan revisi; 4) produk ini harus digunakan 

oleh peserta didik dengan fasilitator.  

                                                           
99  Gustafson and Branch., op cit. h. 12. 



   

Ketiga, model desain sistem pembelajaran yang berorientasi 

pada system, biasanya mengasumsikan untuk mengembangkan sistem 

skala besar seperti keseluruhan mata pelajaran atau kurikulum. 

Diperlukan dukungan sumber daya dan tenaga ahli yang 

berpengalaman dalam mengimplementasikan. Model ini didasarkan 

pada asumsi pengguna perangkat teknologi untuk mewujudkan 

sasaran. Oleh karena itu, langkah  analisis kebutuhan dan secara 

intensif, uji coba dan revisi perlu dilakukan, diseminasi dilakukan 

secara luas. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi 

sistem ini biasanya dimulai dengan koleksi data untuk menentukan 

kelayakan dalam memecahkan masalah pembelajaran. Untuk model 

desain sistem pembelajaran yang berorientasi sistem walaupun 

masalah memiliki solusinya namun perlu kiranya mempertimbangkan 

faktor kurangnya motivasi dan lingkungan sebagai sebagai pijakan 

dalam alternative untuk melaksanakan perbaikan hasil belajar. 

Menurut Miarso model pembuatan produk mempunyai tiga 

ciri utama: (1) adanya asumsi bahwa produk instruksional diperlukan, 

(2) diperlukan uji coba dan revisi berulang kali hingga mantap, dan (3) 

adanya asumsi bahwa produk itu harus dapat digunakan oleh berbagai 

pengelola pembelajaran. Perlunya uji coba yang berulang kali adalah 

karena pada umumnya calon pemakai menuntut hasil yang terbaik 

dan akurat. Di samping itu juga cukup tegas tujuan yang dirumuskan 

serta cukup jelas petunjuk untuk memanfaatkannya.100 

Dalam konteks pengembangan paket pembelajaran, maupun 

pengembangan bahan ajar, desain dengan memperhatikan lingkungan 

belajar, pengorganisasian sumber-sumber belajar, merancang metode 

dan desain pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. 

Salah satunya adalah dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan gaya 

belajar serta karakteristik peserta didik. 

Adanya variasi model yang ada tersebut dapat 

menguntungkan bagi para perancang, yakni dapat (1) memilih dan 

                                                           
100 Yusufhadi Miarso, Laporan Penelitian-Survai Model Pengembangan Instruksional (Jakarta: 

Depdikbud Dirjen Dikti, 1988), hlm. 29. 



 
 

menerapkan salah satu model desain pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik yang dihadapi di lapangan, (2) mengembangkan 

dan membuat model turunan dari model-model yang telah ada, 

ataupun (3) dapat meneliti dan mengembangkan desain yang telah 

ada untuk dicobakan dan dilakukan modifikasi. Dengan demikian 

pada konteks desain bahan ajar ini diberikan salah satu contoh 

penerapan model desain pembelajaran yaitu model pengembangan 

instruksional (MPI) yang dikembangkan oleh Atwi Supratman, 

seorang tokoh atau pakar teknologi Pendidikan/pembelajaran di 

Indonesia. 

B. Model Pengembangan Instruksional (MPI) 

Pada dasarnya, model pengembangan instruksional (MPI) 

sama dengan model pengembangan pembelajaran lain. MPI dibangun 

berdasarkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Model ini 

terdiri dari tiga tahap dan setiap tahapan terdiri dari beberapa langkah. 

Menurut Suparman tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Tahap pertama, mengidentifikasi dengan langkah-langkah: (1) 

mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan menulis tujuan 

pembelajaran umum; (2) melakukan analisis pembelajaran; dan (3) 

mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa;  

Tahap kedua, mengembangkan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: (1) menulis pembelajaran khusus; (2) menulis tes 

acuan patokan; (3) menyusun strategi pembelajaran; dan (4) 

mengembangkan bahan pembelajaran. 

Tahap ketiga, mengevaluasi dan merivisi dinyatakan sebagai 

berikut mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif yang termasuk 

di dalamnya kegiatan merevisi. 

Idealnya, pengembang pembelajaran melakukan empat tahap 

evaluasi, yaitu evaluasi ahli (expert), evaluasi satu-satu (one to one 

evaluation), evaluasi kelompok kecil (small group), dan uji coba lapangan 

(field trial). Hasil akhir dari kedelapan langkah tersebut adalah system 

pembelajaran yang siap pakai. Konsep, prinsip dan prosedur yang 



   

digunakan pada setiap langkah MPI lebih banyak dimaksudkan untuk 

keperluan praktis daripada keperluan teoritis. 

Setelah melakukan kajian pustaka tentang beberapa model 

pengembangan pembelajaran dan model pengembangan instruksional 

(MPI), maka penerapan model pengembangan instruksional adalah 

suatu hasil dari proses kegiatan memanfaatkan, menggunakan, dan 

menerapkan pengembangan instruksional secara praktis. 

Alasan mengenai MPI sebagai langkah dalam pengembangan 

paket pembelajaran adalah karena merupakan cara mengembangkan 

kegiatan instruksional yang dibuat berdasarkan analisis kebutuhan 

yang terperinci dengan tujuan pembelajaran khusus yang berorientasi 

pada pembelajaran individual. Hal ini sesuai dengan pengembangan 

paket pembelajaran atau pengembangan bahan ajar yang diharapkan 

dapat meningkatkan kompetensi peserta didik di sekolah atau 

madrasah. 

Agar lebih mudah dipahami implementasi model 

pengembangan instruksional (MPI), maka berikut ini diberikan suatu 

contoh penerapan pengembangan paket pembelajaran pada salah satu 

mata kuliah di perguruan tinggi, yakni mata kuliah Strategi 

Pembelajaran. Strategi Pembelajaran ini merupakan salah satu mata 

kuliah yang diajarkan di fakultas keguruan atau kependidikan seperti 

di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK), Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (FKIP), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(IKIP), Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan 

perguruan tinggi kependidikan lainnya.  

Dalam konteks tulisan dalam buku ini, diambil salah satu 

contoh kasus pembelajaran mata kuliah strategi pembelajaran yang 

berbasis active learning, yang sebelumnya dikenal dengan istilah mata 

kuliah SBM (strategi belajar mengajar), yang diajarkan di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri (UIN) 

Mataram. Implementasi prosedur pengembangan model 

pengembangan instruksional (MPI) sebagai mana tampah pada bagan 

berikut;  



 
 

Gambar 4.3. Pengembangan Paket Pembelajaran Aktif Pada  

Mata Kuliah Strategi Pembelajaran (diadopsi dari 

MPI)101 

1) Mengidentifikasi Kebutuhan Pembelajaran dan 

Menetapkan Tujuan Instruksional Umum (TIU) 

Tahap identifikasi kebutuhan pembelajaran dimulai 

dengan merujuk kepada kompetensi yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran mata kuliah strategi pembelajaran aktif di FITK 

IAIN Mataram di antaranya yang sangat terkait dengan (a) 

pengembangan paket pembelajaran aktif dengan memahami 

karakteristik mahasiswa, menguasai teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran, (b) pengembangan silabus/SAP yang 

terkait dengan bidang pengembangan yang diajarkan, 

berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

siswa, membuat penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar, serta (c) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan pembelajaran. 

                                                           
101 Supardi, Pengembangan Paket Pembelajaran Aktif Mata Kuliah Strategi 

Pembelajaran di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram,. 
Disertasi Universitas Negeri Jakarta, 2015. Disertasi tidak Dipublikasi. 



   

Jadi pengembangan paket pembelajaran aktif bertujuan 

untuk menghasilkan mahasiswa yang memiliki empat 

kompetensi yang diharapkan (kompetensi pedagogik, sosial, 

kepribadian dan professional), menerapkan teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran, mampu mengembangkan 

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran saat 

ini, berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun, serta 

menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. Konsep ideal ini dapat dicapai bila didukung oleh 

perangkat-perangkat pembelajaran yang baik sehingga proses 

berjalan dengan baik dan hasil pembelajaran berkualitas dapat 

dicapai.  

2) Analisis Instruksional 

Analisis pembelajaran adalah proses menjabarkan 

kompetensi umum menjadi kompetensi khusus yang tersusun 

secara logis dan sistematis. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi kompetensi-kompetensi khusus yang dapat 

menggambarkan kompetensi umum secara terperinci. Struktur 

kompetensi-kompetensi khusus tersebut terbagi menjadi 

empat susunan, yaitu: hierarkikal, prosedural, pengelompokan 

dan kombinasi. Dalam penelitian ini struktur yang digunakan 

adalah struktur prosedural.  

3) Mengidentifikasi Perilaku Awal dan Karakteristik 

Mahasiswa 

Keterampilan mahasiswa yang ada di dalam kelas acap kali 

sangat heterogen. Sebagian mahasiswa sudah banyak tahu, 

sebagian lagi belum tahu sama sekali tentang bahan atau 

materi pembelajaran di kelas. Bila dosen mengikuti kelompok 

mahasiswa yang pertama, kelompok yang kedua merasa 

ketinggalan kereta, yaitu tidak dapat menangkap pembelajaran 

yang diberikan. Sebaliknya, bila dosen mengikuti kelompok 



 
 

yang kedua, yaitu mulai dari bawah, kelompok pertama akan 

merasa tidak belajar apa-apa dan bosan. Argumentasi ini 

menjadi penting dipertimbangkan dalam mengembangkan 

paket pembelajaran ini.  

4) Menulis Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 

Perumusan tujuan instruksional khusus (TIK) merupakan 

titik permulaan yang sesungguhnya dari proses pengembangan 

instruksional. Sedangkan proses sebelumnya merupakan tahap 

pendahuluan untuk menghasilkan TIK. Di dalam TIK 

tercantum rumusan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

akan dicapai mahasiswa pada akhir proses pembelajaran yang 

merupakan arah proses pengembangan instruksional. 

Keberhasilan mahasiswa dalam mencapai tujuan merupakan 

ukuran keberhasilan sistem instruksional yang digunakan oleh 

instruktur.  

5) Menulis Tes Acuan Patokan 

Penulisan tes acuan patokan adalah jenis penilaian yang 

akan digunakan untuk mengukur pencapaian perilaku yang 

telah ditetapkan atau hasil belajar. Berdasarkan TIK yang telah 

diuraikan sebelumnya, peneliti dapat menyusun tes yang akan 

digunakan untuk mengukur keberhasilan guru dalam 

menguasai perilaku-perilaku yang telah ditetapkan dalam TIK. 

Pertama, tes yang digunakan untuk mengukur tingkat 

penguasaan mahasiswa sebelum dimulai proses pembelajaran. 

Tes ini disebut tes awal (pre-test). Kedua, tes yang digunakan 

untuk mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa setelah 

menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. Tes tersebut 

disebut tes akhir (post-test). Jenis tes yang digunakan dalam 

adalah tes objektif berupa pilihan ganda. Pemilihan 

penggunaan tes objek mengacu pada kata kerja yang 



   

digunakan dalam TIK yaitu "menjelaskan (C1)" dan 

"menerapkan (C3)". 

6) Menyusun Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran berkenaan dengan pendekatan 

pembelajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran untuk 

menyampaikan materi atau isi pelajaran secara sistematik, 

sehingga kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai 

mahasiswa secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran 

yang digunakan dalam paket pembelajaran ini adalah active 

learning yaitu dengan pelibatan mahasiswa secara aktif dalam 

mengkonstruksi pengetahuan, pembelajaran yang bermakna, 

melakukan pekerjaan/tugas yang berarti, melakukan belajar 

yang diatur sendiri oleh mahasiswa (berdasarkan kesepakatan), 

melakukan kerjasama (kolaboratif), melatih berpikir kritis dan 

kreatif, dan melatih mahasiswa untuk terus mengembangkan 

pengetahuannya untuk mencapai standar yang tinggi dan 

menggunakan penilaian autentik. Hal ini dilakukan agar materi 

atau isi pelajaran yang disampaikan secara sistematik dapat 

dikuasai oleh mahasiswa secara efektif dan efisien. 

7) Mengembangkan Bahan Pembelajaran 

Pada pengembangan paket pembelajaran Mata Kuliah 

Strategi Pembelajaran, dibuat lima perangkat pembelajaran 

meliputi perangkat bahan pembelajaran, pedoman dosen, 

pedoman mahasiswa, bahan presentasi berupa slide power 

point, dan bahan penilaian. Perangkat bahan pembelajaran ini 

telah disusun secara sistematis untuk memfasilitiasi mahasiswa 

dalam proses pembelajaran yang kondusif serta meningkatkan 

minat dan motivasi belajar mahasiswa dengan menerapkan 

pendekatan pembelajaran aktif. 



 
 

8) Menyusun Desain dan Melaksanakan Evaluasi Formatif 

Langkah kedelapan dari prosedur pengembangan paket 

pembelajaran aktif MPI adalah tahap melaksanakan evaluasi 

formatif, maka evaluasi terhadap paket pembelajaran aktif 

adalah mengikuti prosedur MPI. Evaluasi formatif bertujuan 

untuk menentukan apa yang harus ditingkatkan atau direvisi 

agar produk tersebut lebih efektif dan efisien. Idealnya 

pengembang pembelajaran melakukan empat tahap evaluasi 

formatif, yaitu: review ahli, evaluasi one to one (one to one 

evaluation), kelompok kecil (small group), dan uji coba lapangan. 

Dalam melakukan validasi pengembangan paket 

pembelajaran (aktif) Mata Kuliah Strategi Pembelajaran, 

dilakukan dengan beberapa tahapan;  

a) validasi ahli,  

b) revisi berdasarkan masukan para ahli,  

c) uji one to one,  

d) revisi berdasarkan masukan uji one to one,  

e) uji coba kelompok kecil (small group try-out),  

f) revisi berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil,  

g) uji coba kelompok besar (validasi emperik), dan  

h) revisi berdasarkan hasil uji coba kelompok besar.102 

Implementasi paket pembelajaran aktif mata kuliah 

strategi pembelajaran. Pada tahap ini, peneliti 

membandingkan antara hasil pengembangan paket yang telah 

dikembangkan dengan paket pembelajaran yang selama ini 

digunakan dalam perkuliahan mata kuliah strategi 

pembelajaran. Pengujian paket dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian eksperimen kuasi (quasi 

eksperiment) jenis pre-tes post-test control group design.103 Dipilih 

                                                           
102 Supardi, 2018. Pegembangan Paket Pembelajaran Mata Kuliah Strategi 

Pembelajaran di FITK IAIN Mataram, Disertasi tidak dipublikasi. 
103  Campbell, Donald T. dan  Stanley, Julian C. Experimental and Quasi Experimental 

Designs for Research (London: Houghton Mifflin Company, 1963) h.13. 



   

metode penelitian eksperimen kuasi karena dalam ekperimen 

ini, peneliti tidak dapat melakukan pengambilan sampel untuk 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara random 

penuh, tetapi menggunakan sampel kelas yang telah ada (non-

random).  

C. Desain Paket Pembelajaran Aktif Untuk Meningkatkan 
Kualitas Proses Pembelajaran  

Pengembangan paket pembelajaran aktif (active learning) 

mata kuliah Strategi Pembelajaran ini merupakan desain turunan dari 

model-model pengembangan yang telah dikembangkan oleh para ahli 

sebelumnya. Secara spesifik prosedur pengembangan paketnya dibagi 

menjadi empat tahap, yaitu; (1) penelitian pendahuluan, (2) 

penyusunan draf paket pembelajaran, (3) validasi, evaluasi, dan revisi 

paket pembelajaran, dan (4) implementasi paket pembelajaran. 

Penelitian pendahuluan menghasilkan data tentang kondisi 

faktual kegiatan pembelajaran mata kuliah Strategi Pembelajaran 

selama ini di perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan IAIN Mataram. Gambaran umum yang diperoleh 

terkait dengan aktivitas pembelajaran adalah dominansi metode 

ceramah dan tanya jawab, meskipun penerapan teknik penugasan 

kelompok dan presentasi kelompok di kelas telah dilakukan, namun 

selama ini cenderung monoton. Pembelajaran aktif yang diharapkan 

seperti memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif 

membangun sendiri konsep dan makna melalui berbagai macam 

kegiatan praktis dan bersifat lebih implementatif dalam lingkungan 

belajar yang kondusif, belum sepenuhnya terealisasi secara baik.  

Sebagai solusi bagi permasalahan sebagaimana paparan di atas, 

melalui penelitian ini dikembangkan suatu paket pembelajaran aktif 

mata kuliah Strategi Pembelajaran. Proses pengembangan paket 

dilaksanakan secara bertahap, meliputi tahap perencanaan 

pengembangan paket pembelajaran aktif, tahap uji validasi 



 
 

pengembangan paket pembelajaran aktif oleh para pakar, uji 

kelompok kecil dan uji kelompok besar dan tahap implementasi. 

Tahap perencanaan pengembangan paket diawali dari 

penyusunan draf awal paket pembelajaran mata kuliah Strategi 

Pembelajaran yang mengacu pada penetapan tujuan instruksional. 

Penyusunan draf awal ini didesain secara sistematis dan prosedural 

serta dikonsultasikan kepada pakar teknologi pendidikan untuk 

mendapatkan validasi. Validasi pakar teknologi pendidikan itu 

kemudian dijadikan bahan rujukan untuk melakukan perbaikan.  

Mengacu pada  tujuan instruksional tersebut, kemudian 

dikembangkan paket pembelajaran yang meliputi lima perangkat 

yaitu; (1) bahan pembelajaran, (2) pedoman dosen, (3) pedoman 

mahasiswa, (4) bahan presentasi (berupa slide power point), dan (5) 

bahan evaluasi. Kelima perangkat pembelajaran tersebut 

dikembangkan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran mata kuliah 

Strategi Pembelajaran. Kelima perangkat tersebut dikembangkan 

dengan memperhatikan hasil konsultasi dengan para pakar, yakni 

pakar desain pembelajaran, pakar konten atau isi pembelajaran, dan 

pakar media pembelajaran pada tahap validasi. Masukan dari para 

pakar kemudian dijadikan bahan evaluasi dan rujukan untuk 

melakukan revisi.  

Perangkat bahan pembelajaran yang dihasilkan merupakan 

bahan pembelajaran mata kuliah Strategi Pembelajaran yang 

menekankan pendekatan berbasis pembelajaran aktif (active learning). 

Sistematika bahan pembelajaran meliputi;  (1) pengantar, bagian ini 

menguraikan secara umum materi kajian dan bagaimana materi 

tersebut dibelajarkan ditiap-tiap pertemuan,  (2) Rencana Pelaksanaan 

Perkuliahan, yang disusun untuk tiap-tiap pokok kajian, (3)  Lembar 

Kegiatan, dikembangkan sebagai acuan mahasiswa  melakukan 

aktivitas diskusi, mengkonstruksi, dan presentasi, (4) uraian materi, 

(5) lembar penilaian, (6) bahan presentasi, dan (7) daftar pustaka.  



   

Untuk melengkapi perangkat bahan pembelajaran, disusun 

pedoman  dosen dan pedoman mahasiswa. Pedoman dosen 

dimaksud secara umum meliputi; (1) rambu-rambu yang dijadikan 

acuan dosen dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, (2) standar 

kompetensi dan kompetensi dasar mata kuliah, serta indikatornya, (3) 

programme  learning  outcomes (PLO), (4) Strategi Pembelajaran, 

dan (5) evaluasi, serta  dilampirkan juga (6) slide power point, sebagai 

bahan presentasi untuk setiap kali pertemuan. Untuk mengevaluasi 

penguasaan isi pembelajaran  disertai juga lembar ujian tengah 

semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) di perangkat 

pedoman dosen. Perangkat pedoman mahasiswa memiliki kesamaan 

ruang lingkup dengan perangkat pedoman dosen yaitu; (1) rambu-

rambu yang dijadikan acuan mahasiswa dalam proses pembelajaran, 

(2) standar kompetensi dan kompetensi dasar mata kuliah, serta 

indikatornya, (3) programme  learning  outcomes (PLO), (4) Strategi 

Pembelajaran, (5) evaluasi, dan (6) slide power point. 

Tahap implementasi paket pembelajaran dimaksudkan untuk 

menilai efektivitas paket yang dikembangkan. Perangkat pembelajaran 

yang telah direvisi dan mendapatkan validasi dari para pakar, 

kemudian diuji coba baik pada kelompok kecil maupun pada 

kelompok besar yang difokuskan pada lima komponen utama di 

antaranya; (1) penyajian indikator, (2) uraian materi, (3) pengalaman 

belajar, (4) sumber dan media pembelajaran, dan (5) evaluasi 

pembelajaran.   

Uji coba kelompok kecil dilakukan secara terbatas dengan 

melibatkan sembilan mahasiswa semester VI di Jurusan Pendidikan 

IPS Ekonomi FITK IAIN Mataram. Ke-sembilan mahasiswa terdiri 

dari tiga mahasiswa berkemampuan intelektual tinggi, tiga mahasiswa 

berkemampuan sedang dan tiga mahassiwa berkemampuan rendah. 

Uji coba kelompok besar dilaksanakan secara lebih luas dengan 

melibatkan empat puluh mahasiswa semester VI yang berasal dari 

perwakilan masing-masing jurusan di FITK IAIN Mataram.  



 
 

Secara umum, hasil uji pada kelompok kecil maupun pada uji 

coba lebih luas menunjukkan bahwa mahasiswa nampak tertarik 

dengan langkah-langkah atau prosedur pembelajaran yang telah 

dilakukan. Hal ini terlihat dari tingkat keaktifan mahasiswa 

berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran, mereka nampak lebih 

kreatif membangun pemahaman dan mahasiswa nampak nyaman 

dalam mengeksplorasi kemampuan yang dimilikinya. Berbagai ide-ide 

dan gagasan inovatif muncul sebagai bagian proses pembelajaran. 

Pada penerapan pembelajaran mahasiswa difasilitasi belajar dengan 

berbagai cara, tidak saja dengan mendengarkan ceramah dari dosen 

melainkan juga melakukan kegiatan demonstrasi secara berkelompok 

dengan menggunakan format diskusi yang jelas dan skenario 

pembelajaran yang lebih sistematis dan variatif untuk setiap 

pertemuan. Selain itu peran dosen dalam proses pembelajaran 

terdeskripsi dengan jelas dan sistematis sehingga siapapun yang 

membelajarkan mata kuliah Strategi Pembelajaran ini langkah-langkah 

pembelajaran tidak jauh berbeda. Hal ini dapat membuat 

keterhubungan tidak hanya secara intelektual, namun juga secara fisik 

dan emosi dengan berbagai topik yang mereka  pelajari. 

D. Efektivitas Paket Pembelajaran Dihasilkan  

Implementasi paket pembelajaran mata kuliah Strategi 

Pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini  dilaksanakan 

di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram tahun 

akademik 2014/2015. Implementasi paket dimaksudkan untuk 

melihat efektivitas paket pembelajaran.  Proses implementasi paket 

pembelajaran dilakukan dengan menggunakan desain eksperimen 

Pretest-posttest control group desain. Mahasiswa diklasifikasi menjadi 

dua kelompok sampel. Satu kelompok dijadikan kelas perlakuan 

(kelas eksperimen) dan satu kelompok lainnya sebagai kelas kontrol. 

Kedua kelompok tersebut masing-masing diberikan tes awal (pre test) 

untuk mengetahui kemampuan awal dan memastikan kemampuan 

awal mahasiswa tersebut homogen.  



   

Tahap implementasi kegiatan pembelajaran mata kuliah 

Strategi Pembelajaran dilaksanakan menggunakan skenario 

pembelajaran aktif pada kelas eksperimen dengan langkah-langkah 

pembelajaran sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah 

dikembangkan sebelumnya. Untuk kelas kontrol tidak diberikan 

perlakuan khusus, namun proses pembelajaran berjalan secara 

alamiah. Diakhir kegiatan perkuliahan atau pembelajaran dilakukan 

post-test baik pada kelas eksperimen maupun pada kelas kontrol. 

Tiap-tiap item tes, baik pada kategori pre-test maupun post-test,  

sebelumnya  dianalisis secara cermat untuk melihat validitas tes.   

Berdasarkan hasil implementasi uji efektivitas pembelajaran 

mata kuliah Strategi Pembelajaran menunjukkan perbedaan hasil yang 

signifikan. Proses pembelajaran menggunakan hasil pengembangan 

paket pembelajaran aktif (active learning) memberi kontribusi lebih 

besar dibanding dengan pembelajaran reguler atau konvensional. 

Artinya perkuliahan atau pembelajaran mata kuliah Strategi 

Pembelajaran berbasis active learning lebih efektif dibanding dengan 

pembelajaran reguler yang tidak berbasis active learning pada 

mahasiswa di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN 

Mataram tahun akademik 2014/2015. 

Beberapa keunggulan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah 

Strategi Pembelajaran menggunakan paket pembelajaran aktif, 

diantaranya (1) mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, 

hal ini terlihat dari kegiatan mahasiswa di dalam maupun di luar kelas 

yang terlibat aktif dalam mencari, menemukan dan mengkonstruksi 

pengetahuan sehingga terjadi pembelajaran bermakna; (2) 

pembelajaran telah didesain agar mahasiswa berfikir kritis, kreatif dan 

produktif dengan menggunakan LK (lembar kerja mahasiswa) secara 

terukur; (3) pembelajaran telah mendorong terjadi interaksi antara 

mahasiswa dengan mahasiswa, maupun antara mahasiswa dengan 

dosen dan sumber belajar lainnya; (4) pembelajaran mendorong 

mahasiswa menggunakan berbagai indra, keunikan dalam 

menggunakan berbagai macam variasi metode dan variasi media 



 
 

pembelajaran sehingga terjadi proses kegiatan pembelajaran berjalan 

dengan efektif dan efesien; dan (5) desain pengembangan paket 

mengacu pada kebijakan pengembangan kurikulum perguruan tinggi 

berbasis Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) terutama 

dalam menyiapkan mahasiswa sebagai calon guru. 

Dilihat dari aspek perencanaan pembelajaran, dapat 

diidentifikasi beberapa kelebihan hasil pegembangan paket 

pembelajaran mata kuliah Strategi Pembelajaran (active learning), 

diantaranya; (1) ketersediaan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

lengkap untuk semua unit pada perangkat bahan pembelajaran, (2) 

rencana pelaksanaan pembelajaran telah mencerminkan desain 

pembelajaran aktif, terlihat dari deskripsi aktivitas mahasiswa pada 

prosedur atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang 

menunjukkan mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran 

atau perkuliahan, (3) indikator pembelajaran telah mengarah pada 

tahap implementasi konsep atau berfikir tingkat tinggi (C3-C6), dan 

(4) kelengkapan perangkat-perangkat pembelajaran yang dibutuhkan, 

seperti bahan presentasi, lembar kegiatan mahasiswa (LKM) sebagai 

acuan dalam kegiatan pembelajaran aktif. 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

 

BAB V 

PROSEDUR SEDERHANA 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR 

A. Pengantar 

Dalam pengembangan bahan ajar, diketahui bahwa sangat 

banyak ragam model dan prosedur yang dipilih untuk dikombinasi 

dalam pengembangan pembelajaran bahan ajar mulai dari yang 

prosedur sederhana sampai kepada yang sangat kompleks. Beragam 

prosedur atau model dimaksud seperti model yang dikembangkan 

oleh; (1) Borg and Gall yang dikenal dengan model Borg and Gall, (2) 

Dick and Carey yang dikenal dengan model Dick and Carey, (3) 

Smaldino, dkk yang mengembangkan model ASSURE, (4) Kemp, 

dkk. yang mengembangkan model Kemp, (5) Molenda, dkk. yang 

mengembangkan ADDIE, (6) Model PPSI yakni Prosedur 

Pengembangan Sistem Instruksional, (7) Atwi Suparman yang telah 

mengembangkan Model Pengembangan Instruksional, dan (8) Model 

4D (Define, Design, Develop, and Disseminate) yang dikemukakan oleh 

Thiagarajan, Semmel dan Semmel. 

Dari kedelapan model di atas, secara umum pada prinsipnya 

memiliki lima unsur utama di dalamnya di antaranya; (1) Analisis 

kebutuhan awal sebagai dasar dalam penetapan dan pengembangan 

bahan ajar, (2) perencanaan sebagai tahapan yang akan dicapai dalam 

pengembangan yakni dapat berupa penetapan tujuan atau target 

pengembangan, (3) tahap pengembangan yang mencakup kegiatan 

elaborasi pemenuhan unsur-unsur atau tagihan yang ditetapkan pada 

tujuan pengembangan, (4) tahap evaluasi kegiatan pengembangan 

yang berfungsi untuk melihat kualitas hasil pengembangan, baik 



 
 

terkait dengan efektifitas atau efesiensi serta ketercapaian hasil 

pengembangan. Kelima unsur tersebut secara sederhana dapat 

digambarkan gambar 5.1 sebagai berikut; 

 

 
Gambar 5.1. Prosedur Sederhana Pengembangan  

Penting ditekankan, dari kelima tahap di atas, tahap yang 

paling krusial adalah tahap kedua dan ketiga; tahap perancangan 

dan pengembangan. Pada tahap perancangan, bahan ajar 

didesain sedemikian rupa agar menghasilkan bahan ajar yang 

berkualitas. Salah dalam mendesain atau merancang berarti 

sesungguhnya telah merancang suatu kegagalan. Karena itu, 

didalam merancang sangat perlu diperhatikan berbagai variable 

atau faktor yang dapat mempengaruhi output atau keberlanjutan 

hasil rancangan.  Berdasarkan hasil rancangan yang telah 

disusun, selanjutnya dikembangkan lebih lanjut pada tahapan 

ketiga yakni tahap pengembangan. Lebih jelasnya kelima tahap 

pengembangan ini, pada bagian berikut dideskripsikan secara 

rinci satu persatu.  

B. Tahap Analisis  

Pada umumnya, dikegiatan pengembangan bahan ajar rata-rata 

tahap awal yang dilakukan berupa kegiatan menganalisis perilaku awal 

peserta didik sebagai objek pengembangan. Hal ini berkaitan dengan 

tingkat penguasaan dan kemampuan awal dibidang ilmu atau mata 

pelajaran yang akan diberikan. Seberapa jauh peserta didik telah 



   

memiliki pemahaman isi bahan ajar. Di samping itu, karakteristik 

peserta didik sangat urgen dikenal lebih awal, baik berkaitan 

dengan demografi peserta didik, faktor usia, bahasa yang digunakan, 

latar belakang ekonomi keluarga, dan sebagainya. 

Data atau informasi mengenai perilaku awal dan karakteristik 

awal peserta didik ini akan sangat bermanfaat saat menentukan jenis 

bahan ajar yang akan dikembangkan. Selain itu, informasi tersebut 

juga akan mengarahkan dalam kita memilih strategi penyampaian 

materi bahan ajar. Misalnya, apabila peserta didik kita sebagian besar 

adalah anak milineal yang tinggal diperkotaan, maka contoh-contoh 

yang berikan dalam bahan ajar, yang berkaitan dengan paparan materi 

pelajaran, harus sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka. 

Apabila contohnya tidak kontekstual, akan sulit bagi peserta didik 

untuk mencerna paparan materi dalam bahan ajar yang akan 

dikembangkan. Pengenalan yang baik terhadap perilaku awal dan 

karakteristik awal peserta didik sangat diperlukan untuk menentukan 

kebutuhan peserta didik, kemudian merancang bahan ajar yang 

bermanfaat bagi peserta didik. 

C. Tahap Perancangan 

Perencanaan yang baik akan dapat menentukan keberhasilan 

mencapai tujuan yang ditetapkan, sehingga sering kita dengan istilah 

“salah dalam merencanakan berarti telah merancang kegagalan”. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kegiatan perancangan 

merupakan suatu kegiatan yang sangat urgen dalam menentukan arah 

dan tujuan dalam kegiatan pengembangan bahan ajar.  

Pada tahap perancangan ini, paling tidak mencakup 

perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan topik mata pelajaran, 

pemilihan media dan sumber, serta pemilihan strategi 

pembelajaran. Secara spesifik dijelaskan pada bagian buku ini bahwa 

dalam perumusan tujuan pembelajaran yang baik mencakup empat 

komponen yaitu audience, behavior, condition, degree yang disingkat 

dengan pola ABCD.  



 
 

1. Audience 

Secara bahasa audience berarti pendengar. Dalam konteks 

pembelajaran yang dimaksud audience adalah siswa atau peserta 

didik. Audience merupakan subjek sekaligus objek dalam 

pembelajaran. Maka, dalam tujuan pembelajaran harus 

menempatkan siswa sebagai subjek sekaligus objek dalam 

pembelajaran. 

2. Behavior 

Behavior adalah tingkah laku atau aktivitas suatu proses. 

Dalam konteks pembelajaran, behavior nampak pada aktivitas 

siswa dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, pembelajaran tanpa 

adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa tidak mungkin 

dilakukan. Dalam perumusan tujuan pembelajaran 

gambaran behavior aktivitas siswa ditulis menggunakan kata kerja 

operasional seperti: menyimak, menyebutkan, membedakan, 

menjelaskan, dan masih banyak lagi. Penggunaan kata kerja 

operasional dalam suatu tujuan pembelajaran tidak boleh lebih 

dari satu. Artinya dalam sebuah aktivitas pembelajaran, siswa 

tidak boleh melakukan lebih dari satu perbuatan. Maka, siswa 

harus fokus pada satu perbuatan agar pembelajaran lebih optimal. 

3.  Condition 

Condition atau kondisi diartikan sebagai suatu keadaan. Dalam 

konteks pembelajaran, condition adalah keadaan siswa sebelum dan 

sesudah melakukan aktivitas pembelajaran, serta persyaratan yang 

perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. 

Dalam perumusan tujuan pembelajaran, condition ditulis dalam 

bentuk kata kerja. Kata kerja yang dimaksud adalah aktivitas yang 

harus dilakukan siswa agar tercapai suatu perubahan perilaku yang 

diharapkan. 



   

4. Degree 

Dalam konteks ini degree berarti suatu perbandingan. Hal ini 

dimaksudkan untuk membandingkan kondisi sebelum dan setelah 

belajar. Degree juga merupakan tingkat penampilan yang dapat 

dilakukan oleh siswa setelah melalui suatu rangkaian proses 

pembelajaran. Tingkat degree bergantung pada bobot materi yang 

akan disajikan, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu 

materi atau menunjukan suatu tingkah laku. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh berikut: 

 Melalui pengamatan, siswa  dapat menyebutkan ciri-ciri benda  

 condition                    audience                    behavior 

padat dan cair minimal tiga. 

                   degree 

 Siswa    dapat menyebutkan bunyi sila ke-2 dengan benar,  

audience                   behavior degree 

setelah membaca teks Pancasila 

                   condition 

Selain komponen perumusan tujuan pembelajaran, 

komponen lain yang tidak kalah pentingnya juga terkait dengan 

pemilihan topik mata pelajaran, pemilihan media dan sumber, serta 

pemilihan strategi pembelajaran. Beberapa poin penting terkait 

dengan empat langkah tersebut dapat dikemukakan dalam tabel 5 .1  

sebaga i  berikut; 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Table 5.1 

Hal-Hal Yang Perlu Dilakukan dan Diperhatikan 

Dalam Perancangan Bahan Ajar 

Langkah- 
Langkah 

Perancangan 

Hal-hal yang Perlu 
Dilakukan 

Hal-Hal yang Perlu 
Diperhatikan 

 
 
Perumus
an 
Tujuan 
Pembelaj
aran 

 Menyusun tujuan 
pembelajaran yang 
melibatkan empat 
hal: 1)Audience 
(siswa); 2) Behavior 
(kata kerja dan 
objek), 3) 
Condition 
(kondisi); 4) 
Degree (derajat 
pencapaian). 

 Menyusun tujuan 
pembelajaran 
dengan kalimat 
operasional; 
menghindari 
penggunaan kata 
kerja yang tak jelas, 
seperti: 
memahami, 
mengenal, 
menguasai, 
mengetahui, 
menyadari, dsb 

 Rumusan tujuan 
harus menunjukkan 
dengan jelas 
kompetensi yang 
diharapkan seusai 
proses pembelajaran; 

 Rumusan tujuan 
menggambarkan: siswa 
dapat melakukan apa, 
dalam kondisi 
bagaimana, dan derajat 
capaian yang seperti 
apa.. 

 Rumusan tujuan yang 
baik akan memandu 
pemilihan topik, 
strategi, media, 
metode, dan alat 
evaluasi hasil 
pembelajaran, 



   

 
Pemiliha
n Topik 
Pembelaj
aran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Memilih topik 
mengacu pada 
kurikulum dan 
hasil analisis 
instruksional; 

 Menelusuri 
pustaka, buku/ 
sumber belajar 
lain, termasuk 
ensiklopedi; 

 Membuat peta 
konsep. 

 Peta konsep 
diperlukan untuk 
mengidentifikasi tema, 
isu, teori, dan prosedur 
inti yang diurai dalam 
topik pelajaran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
Pemiliha
n Media 
dan 
Sumber 
Pembelaj
aran 

 Memilih media/ 
sumber belajar yang 
dapat 
membelajarkan 
siswa, bukan 
sekedar yang 
menyenangkannya. 

 Jangan memilih 
media atas dasar 
kesukaan dan 
ketersediaannya 
saja, jika tidak 
membantu proses 
belajar menjadi 
menarik, efisien 
dan efektif; 

 Memilih media 
setelah memper- 
timbangkan akses, 
biaya, kebaruan, 
kemudahan, 
kecepatan, 
interaktivitas, dan 
aspek 
paedagogisnya. 

 Memilih jenis 
media/sumber 
belajar yang 
relevan, \baik 
cetak, non cetak, 
dan atau display. 

 Media merupakan alat 
atau cara untuk 
menfasilitasi dan 
memper-mudah 
proses belajar siswa 
dan membuat proses 
belajar menjadi lebih 
menyenangkan dan 
menarik bagi siswa. 

 Media harus dipilih 
dengan seksama dan 
bijaksana. Sebab ada 
bahan ajar yang cukup 
hanya dengan media 
cetak saja, tetapi ada 
pula yang 
membutuhkan multi 
media, bahkan 
berbasiskan 
komputer/jaringan. 

 Sumber belajar lain 
bisa pula tokoh 
masyarakat terkait 
(seperti tokoh agama, 
polisi, pejabat, 
politisi, dll.) 

 

Dari tabel 5.1 tersebut di atas menunjukkan bahwa langkah 

terakhir perancangan adalah pemilihan strategi pembelajaran. 

Pemilihan strategi pembelajaran menyangkut dua hal penting, yaitu: 

urutan penyajian dan penentuan aktivitas pembelajaran. Beberapa hal 

menyangkut kedua hal tersebut adalah sebagai berikut: 



   

a. Urutan Penyajian 

Penentuan urutan penyajian, berarti pengaturan urutan 

tema, konsep, teori, prinsip atau prosedur utama (chierf teaching 

points) yang harus disajikan. Pengaturan urutan logis semua itu 

tentunya tidak sukar dilakukan, jika sebelumnya telah dibuat 

peta konsep ketika menentapkan topik pelajaran. Pengaturan 

urutan penyajiannya, dapat dipilih beberapa alternatif berikut, 

yaitu: 

1) kronologis (chronological), berdasarkan kronologis 

kejadian; 

2) geografis (place-to-place), berdasarkan lokasi/tempat; 

3) alur berputar (concentric circles), berdasarkan prinsip 

pengulangan kembali topik sebelumnya untuk kemudian 

dikaitkan dengan informasi baru;  

4) sebab akibat (causal sequence), berdasarkan prinsip-prinsip 

sebab-akibat (sebab mendahului akibat). 

5) logika terstruktur (structural logic/hierarchical), 

berdasarkan informasi awal untuk memahami informasi 

berikutnya; 

6) pemecahan masalah (problem-centred), berdasarkan 

masalah dan kemungkinan solusinya. 

7) langkah mundur (backward chaining), berdasarkan isu 

yang paling akhir kemudian mundur sampai ke isu yang 

paling awal. 

Namun demikian, penentuan urutan pembelajaran 

diharapkan dapat mengakomodasikan keragaman urutan 

penyajian itu, dan mengkombinasikannya dengan latihan dan 

contoh. Jadi, penyajian tidak harus selalu didahulukan, sebab 

dalam proses pembelajaran, latihan/tugas dapat pula dilakukan 

terlebih dahulu oleh siswa sebelum penyajian dan contoh 

diberikan; atau contoh diberikan terlebih dahulu sebelum 

penyajian dan latihan atau tugas. Dengan demikian, urutan 

pembelajaran dapat menjadi PLC (penyajian, latihan, contoh), 



 
 

LPC (latihan, penyajian, cotoh), atau CPL (contoh, penyajian, 

latihan). 

b. Aktivitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran yang bermakna, adalah aktivitas 

pembelajaran yang berfokus pada siswa (student-learning 

centered). Dalam aktivitas pembelajaran bermakna, siswa 

dituntut belajar lebih aktif. Mereka harus melakukan banyak 

hal, seperti mengerjakan latihan, tugas, dan beragam aktivitas 

yang dapat membentuk pengalaman belajarnya. Selain itu, agar 

pembelajaran menjadi menarik dan tidak membosankan, selain 

didukung oleh keragaman bentuk aktivitas pembelajaran, juga 

perlu ada umpan balik yang diberikan oleh guru atau siswa. 

Bentuk aktivitas yang beragam dapat mempermudah siswa 

belajar, karena suasana pembelajaran menjadi kondusif, 

menarik, dan tidak membosankan. Sementara itu, umpan balik 

sangat diperlukan karena memungkinkan siswa melakukan 

konfirmasi atau mengukur pengetahuan dan keterampilan yang 

sudah dipelajarinya. Aktivitas dan umpan balik, merupakan 

dua faktor yang amat berperan dalam proses belajar. 

Bentuk aktivitas pembelajaran terkait erat dengan tujuan 

pembelajaran dan topik/materi pelajaran yang disampaikan. 

Wardani (2000) menyatakan bahwa jika materi yang disajikan 

adalah materi baru, adalah wajar jika aktivitas belajar dimulai 

dengan penyajian informasi. Penyajian informasi dapat 

dilakukan melalui beragam cara, selain berbentuk teks 

deskriptif yang harus dibaca siswa, juga dapat berbentuk 

permainan, peragaan model, pemutaran video, dan bentuk lain 

yang variatif. Sementara itu, jika materi merupakan lanjutan 

dari yang sudah pernah dibahas sebelumnya, maka aktivitas 

pendalaman dalam bentuk diskusi kelompok atau penggunaan 

LKS (lembar kerja siswa) merupakan pilihan yang tepat. 



   

Tujuan utama dari aktivitas lanjutan ini adalah memantapkan 

kemampuan siswa dalam penguasaan materi. 

Rancangan aktivitas pembelajaran, harus berdasarkan 

materi yang disajikan. Karena itu, keragaman aktivitas 

pembelajaran sangat tergantung pada hakekat materi 

pembelajaran itu sendiri. Kaitan kedua hal tersebut (keragaman 

aktivitas dan hakekat materi), dapat dicermati dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.2 

Keragaman Aktivitas dan Hakekat Materi 

No 
Hakikat 

Materi 

Ragam Aktivitas 

Penyajian 

Informasi 
Aktivitas 

1 
Informatif 

(data, fakta) 

Naratif, 

deskriptif 

Diskusi kelompok (LKS), 

tanya jawab (in text question), 

membaca tabel, diagram, 

peta, gambar dan lain-lain. 

2 

Konseptual 

(teori, dalil, 

prinsip, dll) 

Deduktif 

atau 

induktif 

Diskusi kelompok (LKS), 
Contoh-contoh tertulis, 
contoh gambar, contoh 
video, simulasi 

3 Prosedural 

Deskriptif 

explanatory 

 

Latihan, peragaan, contoh 

video, simulasi, praktik 

(LKS) 

4 Keterampilan 
Deskriptif 
explanatory 
(modeling) 

Peragaan, latihan, contoh 
video, simulasi, praktik 
(LKS) 

5 Nilai/sikap 
Deskriptif 
argumentatif 

Peragaan, contoh video, 
simulasi, praktik (LKS) 

 

Selanjutnya untuk memperkaya ragam aktivitas pembelajaran 

yang sudah dirancang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

terutama yang disebut dengan “in text activities”, meliputi : 



 
 

1) Refleksi oleh siswa tentang konsep atau topik yang baru saja 

dibaca dan dipelajari, atau yang pernah dialami dalam 

kehidupannya; 

2) Analisis terhadap suatu kasus, dalam bentuk tercetak atau 

audio visual, untuk menerapkan konsep atau topik yang baru 

dipelajari; 

3) Meminta siswa untuk bertanya/diskusi dengan siswa yang 

lain tentang suatu konsep atau topik; meminta siswa untuk 

melakukan kegiatan tertentu berdasarkan lembar kerja atau 

prosedur yang telah dijelaskan; 

4) Meminta siswa untuk menulis catatan harian atas konsep 

atau topik-topik yang dipelajarinya;  

5) Meminta siswa untuk menulis catatan observasi dari suatu 

pengamatan yang harus dilakukan dalam beberapa waktu 

yang ditentukan; 

6) Meminta siswa memberi komentar terhadap suatu gambaran 

peristiwa yang dipaparkan dalam bahan ajar. Misalnya : 

akibat dari banjir. 

Selain itu, ada juga aktivitas yang relatif tidak terlalu berat bagi 

siswa seraya mereka mempelajari bahan ajar, atau membaca teks 

bahan ajar, yaitu : 

1) Memberi tanda check pada kotak tertentu berdasarkan 

jawaban terhadap 

2) pertanyaan yang disampaikan dalam teks; 

3) Memilih jawaban terhadap pertanyaan pilihan ganda; 

4) Menggarisbawahi atau memberi warna pada frasa atau 

kalimat tertentu yang dianggap penting dalam teks; 

5) Menjawab pertanyaan singkat terbuka; 

6) Menuliskan kata-kata inti dari setiap paragraf pada kotak 

yang disediakan; 

7) Membuat gambar/grafis/diagram yang diminta berdasarkan 

konsep atau topik yang dipelajari. 



   

Perlu ditekankan, bentuk aktivitas tersebut hanya beberapa 

contoh, karena masih banyak aktivitas lain yang dapat dirancang untuk 

mengaktifkan partisipasi siswa dalam proses belajar sambil 

menggunakan bahan ajar. Pilihan aktivitas yang paling tepat dapat 

dikembangkan lebih lanjut berdasarkan tujuan pembelajaran, topik, 

serta karakteristik siswa. 

D. Tahap Pengembangan  

Setelah tahap perancangan tersebut di atas, tahap paling 

penting lainnya adalah melakukan pengembangan bahan ajar itu 

sendiri. Tahap pengembangan ini merupakan inti (core) dari tahap-

tahap lainnya. Tahap sebelumnya merupakan prasyarat, sementara 

tahap berikutnya adalah tahap finalisasi. Jadi semua tahap itu memiliki 

signifikansi dan urgensinya masing-masing. 

Karena merupakan kegiatan inti, pada tahap pengembangan 

diperlukan kerja keras dan perhatian lebih. Kerja keras dan perhatian 

lebih itu diharapkan dapat menghasilkan produk pengembangan yang 

optimal, menarik, efisien dan efektif. 

Selain kerja keras dan perhatian lebih, ada beberapa saran yang 

dapat membantu dalam melakukan pengembangan bahan ajar, di 

antaranya: 

1) Penulisan bahan ajar dapat dilakukan dalam bentuk lembar 

kerja siswa (LKS), bagian dari buku pelajaran, atau panduan 

praktek. 

2) Memulai penulisannya tidak harus secara berurutan, dari bab 

1 atau topik 1, tetapi dapat dimulai dari bagian mana saja 

yang dapat dilakukan. 

3) Ketika menulis dan mengembangkan bahan ajar, bayangkan 

seolah-olah sedang mengajar siswa tertentu yang paling 

dikenal, dan berikan karya terbaik kepadanya dia 

memperoleh pengalaman belajar yang menarik, bermanfaat, 

dan efektif. 



 
 

4) Hendaknya disadari bahwa bahan ajar yang sedang 

dikembangkan harus dapat memberikan pengalaman belajar 

kepada siswa, bukan bahan ajar yang justru membebaninya 

tanpa makna, apalagi kemudian membuatnya berhenti 

belajar karena frustasi.  

5) Sebagaimana keragaman media, sumber belajar, aktivitas, 

dan umpan balik, keragaman contoh, alat bantu belajar, 

ilustrasi, serta pengemasan bahan ajar merupakan komponen 

penting untuk memperoleh bahan ajar yang manarik, 

bermanfaat, dan efektif. 

6) Gaya penulisan pada bagian teks, narasi, eksplanasi, 

deskripsi, argumentasi, atau ketika memberi perintah, 

memiliki pengaruh penting dalam membantu siswa 

memahami bahan ajar dengan baik. 

Tentunya, dengan mengikuti beberapa saran di atas, belum 

tentu merupakan jaminan untuk menghasilkan sebuah produk bahan 

ajar yang baik. Namun demikian, bagaimana pun kualitas bahan ajar 

yang dapat dihasilkan, adalah sebuah prestasi. Bahan ajar yang 

berkualitas, menurut pengalaman, tidak dapat dihasilkan seorang diri, 

apalagi sekali untuk selamanya. Karena itu, evaluasi dan revisi adalah 

sebuah keniscayaan. 

E.  Tahap Evaluasi dan Revisi 

Evaluasi dan revisi dimaksudkan untuk memperoleh beragam 

reaksi dari berbagai pihak. Reaksi yang diberikan pihak lain merupakan 

masukan berharga untuk memperbaiki bahan ajar. 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, ada empat 

tahapan yang harus dilalui dalam mengevaluasi bahan ajar, yaitu: 1) 

telaah ahli materi, 1) uji coba satu-satu, 3) uji kelompok kecil, dan 4) 

uji lapangan.. Secara umum seperti tampak pada tabel 4.3 sebagai 

berikut. 

 



   

Tabel 5.3.Tahapan Evaluasi Bahan Ajar 

 

Telaah oleh ahli 

materi 

Mintalah pendapat ahli materi (pakar 

bidang ilmu) atau rekan 

sejawat, tentang bahan ajar yang sudah 

Anda kembangkan, terutama dari sisi 

validitas keilmuan, serta ketepatan 

cakupan. 

Uji coba satu-satu Mintalah salah seorang peserta didik atau 

calon peserta didik yang akan 

menjadi sasaran utama sebagai pemakai 

bahan ajar Anda untuk membaca bahan 

ajar Anda, serta belajar menggunakan 

bahan ajar Anda. Identifikasi kesukaran 

yang dihadapi peserta didik tersebut, serta 

komentar peserta didik terhadap 

keterbacaan, bahasa, ilustrasi, perwajahan, 

dan tingkat kesukaran bahan ajar Anda. 

Uji coba kelompok 

kecil 

Mintalah beberapa orang peserta didik 

yang akan menjadi sasaran 

utama pemakai bahan ajar Anda untuk 

membaca bahan ajar Anda, serta belajar 

menggunakan bahan ajar Anda. 

Identifikasi kesukaran yang dihadapi 

kelompok peserta didik tersebut, serta 

komentar kelompok peserta didik terhadap 

keterbacaan, bahasa, ilustrasi, perwajahan, 

dan tingkat kesukaran bahan ajar Anda. 



 
 

Uji coba lapangan Lakukan uji coba dengan sekelompok 

peserta didik (mungkin satu kelas) untuk 

belajar dengan menggunakan bahan ajar 

yang Anda kembangkan. Proses belajar 

dilakukan sebagaimana rancangan yang 

sudah Anda buat. Dari uji coba ini, 

diharapkan Anda dapat memperoleh 

informasi tentang hal-hal berikut. 

1. Apakah peserta didik dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan sesuai dengan rancangan 

Anda? 

2. Apakah peserta didik mempunyai 

persepsi yang positif terhadap bahan 

ajar Anda. Apakah peserta didik 

mempunyai persepsi yang positif 

terhadap proses belajar menggunakan 

bahan ajar? 

3. Apakah komponen bahan ajar dianggap 

memadai oleh peserta didik? Apakah 

tes yang Anda berikan sudah sahih dan 

terpercaya? Dari setiap tahap evaluasi, komentar dan masukan yang 

diperoleh harus segera diintegrasikan dalam proses perbaikan bahan 

ajar. Dengan demikian, bahan ajar untuk Tahap 2 merupakan 

perbaikan dari Tahap 1, bahan ajar untuk Tahap 3 merupakan 

perbaikan dari Tahap 2, dan seterusnya. Setelah Tahap 4, bahan ajar 

diperbaiki lagi untuk terakhir kalinya sehingga diperoleh bahan ajar 

yang final, yang siap untuk digunakan dalam proses pembelajaran 

mata pelajaran Anda   

Masukan pada setiap tahap evaluasi diakomodasi sedemikian 

rupa, untuk kemudian diintegrasikan dalam proses perbaikan bahan 

ajar. Dalam hal ini, perbaikan boleh jadi berbentuk 1) menghilangkan 

bagian tertentu, 2) memperluas penjelasan atas suatu topik, 3) memilih 



   

yang lebih mudah, 4) merubah gaya bahasa, 5) memperbaiki kalimat, 

6) menambah latihan, contoh, analogi, ilustrasi, contoh kasus, atau 7) 

menambah penggunaan media lain yang dianggap dapat memperjelas 

dan membantu siswa dalam proses belajarnya. 

Dalam konteks perbaikan itu, ada satu hal penting yang tidak 

boleh dilupakan, yaitu ketika satu komponen mendapat perbaikan, 

maka komponen lainnya perlu segera disesuaikan. Dengan demikian, 

semua bagian diharapkan tetap utuh dan padu (integral). Lebih dari 

itu, bahan ajar yang telah dibuat diharapkan pula memperoleh 

sambutan yang baik dan bermanfaat secara optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

BAB VI 

ASPEK PENTING DALAM PENGEMBANGAN  

BAHAN AJAR 

A. Aspek-aspek Penulisan Bahan Ajar 

Berdasarkan Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 

menyebutkan bahwa buku teks pelajaran pendidikan dasar, menengah, 

dan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut buku teks adalah buku 

acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan 

menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran 

dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan 

kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan 

kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis 

dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional 

pendidikan.104 

Permendiknas di atas menunjukkan bahwa bahan ajar yang 

dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau acuan belajar bagi peserta 

didik adalah bahan ajar yang dirancang dan dikembangkan secara 

sistematis untuk pemenuhan kebutuhan pembelajaran yang sesuai 

dengan karekteristik materi ajar, bidang ilmu dan jenjang pendidikan. 

Kualitas bahan ajar memberikan kontribusi besar dalam memberikan 

motivasi pembaca atau peserta didik dalam mempelajarinya dan secara 

tidak langsung meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta didik.  

                                                           
104 Permendiknas  Nomor 2 Tahun 2008 pasal (1) menjelaskan tentang substansi buku 

teks. 



   

Secara umum dapat dikemukakan pada bagian ini bahwa dalam 

penulisan bahan ajar paling tidak ada lima aspek penting yang harus 

diperhatikan oleh penulis bahan ajar, di antaranya sebagai berikut; 

a. Aspek isi 

b. Aspek metode pembelajaran 

c. Aspek bahasa 

d. Aspek ilustrasi 

e. Aspek dalam unsur-unsur grafika. 

Kelima aspek penting pengembangan bahan ajar di atas agar 

dapat dipahami dengan baik akan dideskripsikan secara rinci satu 

persatu.  

a. Aspek Isi 

Diketahui bahwa bahan ajar mengandung 3 (tiga) isi yang 

substansinya meliputi tiga jenis, yaitu: 1) pengetahuan yang terdiri 

dari konsep, fakta, prosedur, dan prinsip, 2) keterampilan, dan 3) 

sikap atau nilai. Berikut penjelasan tentang 3 (tiga) isi dari bahan 

ajar. 

(1) Pengetahuan: Isi dari bahan ajar yang pertama yaitu 

pengetahuan. Pengetahuan itu dapat meliputi konsep, 

fakta, prosedur, dan prinsip. Konsep dalam bahan ajar 

adalah segala hal yang wujudnya berupa pengertian-

pengertian yang dapat muncul sebagai hasil dari pemikiran 

yang meliputi pengertian, definisi, ciri khusus, inti atau isi, 

hakikat, dan lain sebagainya. Sebagai  contoh, Hukum ialah 

peraturan yang wajib ditaati atau dipatuhi, pelaku dari 

pelanggaran hukum tersebut akan dikenai sanksi perdata 

atau pidana. 

Fakta dalam bahan ajar yakni segala hal yang berwujud 

kebenaran dan kenyataan, meliputi nama-nama objek, 

lambang, peristiwa sejarah, nama orang, nama tempat, 

nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. 

Sebagai cantoh dari fakta adalah; Gunung Rinjani berada di 



 
 

Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat, Ibu kota negara 

Indonesia yaitu Jakarta, dalam satu pekan ada tujuh hari, 

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.  

Prosedur yaitu langkah-langkah yang sistematis atau urut 

dalam mengerjakan suatu aktivitas tertentu dan kronologi 

dari suatu sistem. Sebagai contoh seperti langkah-langkah 

dalam mengoprasikan LCD Proyektor yakni; (1) 

Hubungkan proyektor dengan listrik mengunakan 

kabel power, apabila lampu indikator power menyala 

orange, berarti proyektor siap dipakai, (2) Buka tutup 

lensa, (3) Tekan tombol power sekitar 2 detik (di panel 

proyektor atau remote), tunggu sampai indikator 

berwarna hijau dan display tampil penuh selama 10 - 30 

detik, (4) Nyalakan semua peralatan yang menjadi input 

(CPU, Notebook, video player, laptop, dll), dan (5) 

tekan source (input) untuk memilih input yang akan 

didisplaykan atau automaticsource dalam kondisi "On", 

silahkan menunggu 5-10 detik untuk pencarian input 

terdekat. 

Prinsip yaitu hal-hal pokok, utama, dan mempunyai posisi 

yang paling penting, meliputi rumus, dalil, postulat, teori, 

serta hubungan antar konsep yang menggambarkan 

dampak sebab akibat. Contoh dari prinsip yaitu berupa air 

mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih 

rendah. Maka dari itu, jika kita membuat selokan 

pembuangan air harus menurun dan tidak boleh datar. 

(2) Keterampilan: Isi dari bahan ajar yang harus ada kedua 

yaitu keterampilan. Keterampilan adalah materi atau bahan 

yang ada hubungannya dengan kemampuan 

mengembangkan ide, memilih bahan, menggunakan 

bahan, menggunakan peralatan, dan teknik kerja. Dilihat 

dari tingkatan terampilnya seseorang, aspek keterampilan 

dapat dibedakan menjadi gerak awal, semi rutin, dan rutin 



   

(terampil). Keterampilan itu sendiri perlu disesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik, dengan memperhatikan 

aspek minat, bakat, dan harapan peserta didik tersebut. 

Tujuannya adalah agar peserta didik mampu mencapai 

penguasaan keterampilan bekerja (prevocational skill) yang 

secara integral ditunjang oleh keterampilan hidup (life skill) 

(3) Sikap atau atau nilai adalah bahan untuk pembelajaran 

yang berkenaan dengan sikap yang ilmiah. Sikap-sikap yang 

dimaksud yaitu nilai kebersamaan, kejujuran, kasih saying, 

tolong menolong, semangat dan minat belajar, semangat 

bekerja, bersedia menerima pendapat orang lain.  

a) Nilai kebersamaan dalam belajar yaitu nilai yang 

menunjukkan bahwa peserta didik bisa bekerja 

berkelompok dengan orang lain yang berbeda agama, 

suku, dan status sosial. 

b) Nilai kejujuran dalam belajar yaitu nilai yang 

menunjukkan bahwa peserta didik mampu jujur dalam 

melaksanakan observasi atau eksperimen, serta tidak 

memanipulasi data dari hasil observasinya. 

c) Nilai kasih sayang memberikan pengertian bahwa 

peserta didik tidak membeda-bedakan orang lain yang 

memiliki karakter dan kemampuan ekonomi sosial yang 

berbeda, karena semua itu adalah makhluk ciptaan Allah 

Swt. 

d) Nilai tolong menolong mengajarkan peserta didik mau 

membantu orang lain yang membutuhkan tanpa 

meminta adan mengharapkan balas jasa dalam bentuk 

apapun. 

e) Nilai semangat dan minat belajar yaitu peserta didik 

mempunyai minat, semangat, dan rasa ingin tau yang 

besar dalam belajar. 

f) Nilai semangat bekerja mengajari peserta didik 

mempunayi rasa untuk bekerja keras dan belajar dengan 



 
 

giat serta memiliki semangat bahwa belajar adalah 

penting. 

g) Bersedia menerima pendapat orang lain dengan 

bersikap lapang dada, tidak alergi terhadap kritik, serta 

menyadari kesalahannya sehingga saran dari orang lain 

dapat diterima dengan hati yang terbuka dan tidak 

merasa sakit hati. 

Demikian penjelasan di atas tentang isi dari bahan ajar 

yang harus ada ketika membuat bahan ajar. Isi buku yang 

berkaitan dengan tuntutan kurikulum 2013 yang berlaku 

seperti standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator 

kompetensi. Untuk mencapai kompetensi itu dalam kurikulum 

telah disebutkan materi pokok bahan ajar, di antaranya: 

a) Kriteria materi harus spesifik, jelas, akurat, dan mutakhir 

dari segi penerbitan. 

b) Informasi yang disajikan tidak mengandung makna yang 

bias. 

c) Rujukan yang digunakan, dicantumkan sumbernya. 

d) Perincian materi harus sesuai dengan kurikulum. 

e) Perincian materi harus memperhatikan keseimbangan 

dalam penyebaran materi, baik yang berkenaan dengan 

pengembangan makna dan pemahaman, pemecahan 

masalah, pengembangan proses, latihan dan praktik, tes 

keterampilan maupun pemahaman. 

b. Aspek Metode Pembelajaran 

Aspek ini merupakan pemilihan metode pembelajaran yang 

tepat dilihat dari segi pengembangan materi isi bahan ajar. Metode 

pembelajaran terkait dengan metode belajar dalam arti bahwa 

dalam memilih metode pembelajaran, penyusunan buku teks 

pelajaran perlu mengetahui teori belajar yang sesuai: 



   

a) Penyusunan bahan ajar menyajikan bahan atau contoh 

nyata/konkrit kemudian mengarah ke yang abstrak. 

b) Memberikan kesempatan kepada siswa dalam melakukan 

pengamatan, praktek serta  diskusi terhadap apa yang 

ditemukan mereka (kemenarikan minat dan perhatian 

siswa),  

c) Memberikan kesempatan kepada siswa berperan serta 

dalam proses pembelajaran secara aktif, kreatif, inovatif 

dan menyenangkan (PAKEM). 

d) Mempertimbangkan penggunaan media dan sumber 

belajar dalam kegiatan pembelajaran yang relevan dengan 

prinsip-prinsip pengunaannya. 

Metode pengembangan bahan ajar perlu mengacu pada enam 

komponen utama yakni; 

a) Tujuan pembelajaran 

b) Karakteristik peserta dididk 

c) Karakter bahan ajar 

d) Lingkungan belajar 

e) Sumber belajar yang tersedia 

f) Alokasi waktu105 

c. Aspek Bahasa 

Dalam mengembangkan bahan ajar, penggunaan bahasa 

menjadi salah satu faktor yang penting. Penggunaan bahasa, yang 

meliputi pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan 

kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna, sangat 

berpengaruh terhadap manfaat bahan ajar. Walaupun isi bahan ajar 

yang disusun sudah cermat, menggunakan format yang konsisten, 

serta dikemas dengan menarik, namun jika bahasa yang digunakan 

tidak dimengerti oleh peserta didik, maka bahan ajar tersebut tidak 

akan bermakna apa-apa. Penggunaan bahasa menjadi faktor 
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penting, bukan hanya dalam pengembangan bahan ajar cetak 

seperti buku kerja peserta didik, lembar kerja peserta didik, tetapi 

juga dalam pengembangan bahan ajar noncetak, seperti kaset 

audio, video, bahan ajar berbasiskan komputer, dan lain-lain. 

Ragam Bahasa mengacu pada ragam bahasa baku atau formal 

dan ragam bahasa nonformal atau komunikatif. Ragam bahasa 

baku banyak digunakan dalam laporan penelitian, karya ilmiah, 

surat-surat resmi, buku teks, siaran pers, dan lain-lain. Bahasa baku 

dapat dimengerti dengan baik oleh pembacanya, karena sama 

sekali tidak dipengaruhi oleh dialek bahasa sehari-hari maupun 

dialek bahasa daerah. Namun demikian, tulisan yang 

menggunakan ragam bahasa baku terkesan sangat kaku, formal 

dan cenderung membosankan. Oleh karena itu, ragam bahasa 

baku jarang digunakan dalam pengembangan bahan ajar. 

Bahan ajar yang baik diharapkan dapat memotivasi peserta 

didik untuk membaca, mengerjakan tugas-tugasnya, serta 

menimbulkan rasa ingin tahu peserta untuk melakukan eksplorasi 

lebih lanjut tentang topik yang dipelajarinya. Dengan demikian, 

ragam bahasa yang digunakan dalam bahan ajar biasanya ragam 

bahasa nonformal atau bahasa komunikatif yang lugas dan luwes. 

Dalam bahasa komunikatif, pembaca diajak untuk berdialog 

secara intelektual melalui sapaan, pertanyaan, ajakan, dan 

penjelasan, seolah-olah dialog dengan orang kedua itu benar-benar 

terjadi. Penggunaan bahasa komunikatif akan membuat peserta 

merasa seolah-olah berinteraksi (pseudo-interaction) dengan 

pendidik atau gurunya sendiri melalui tulisan-tulisan yang 

disampaikan dalam bahan ajar. 

Ragam bahasa komunikatif yang sebaiknya digunakan dalam 

penulisan atau pengembangan bahan ajar sangat dipengaruhi oleh 

pemilihan kata serta penggunaan kalimat yang efektif. Walaupun 

ragam bahasa komunikatif yang digunakan, hendaknya kaidah 



   

bahasa yang baik dan benar tidak ditinggalkan atau dilanggar. Hal 

ini sangat perlu sebagai salah satu persyaratan dari keterbacaan 

bahan ajar yang ditulis atau dikembangkan. 

Kata yang dipilih hendaknya jenis kata yang singkat dan lugas, 

bukan kata atau istilah yang asing atau tidak banyak dikenal 

peserta. Jika diperlukan pengenalan istilah teknis yang berlaku 

dalam bidang ilmu tertentu, maka istilah tersebut perlu diberi 

batasan yang jelas. Senarai (daftar kata sukar) dapat membantu 

memberikan batasan istilah-istilah teknis. Selain itu, peserta didik 

dapat diberi kesempatan untuk menjelaskan sendiri arti kata-kata 

tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan dalam 

bahan ajar. 

Penggunaan kalimat efektif menekankan perlunya penyampaian 

informasi dilakukan melalui kalimat positif dan aktif, dan sedapat 

mungkin menghindarkan penggunaan kalimat negatif dan pasif. 

Kalimat positif dan aktif dipercaya dapat menimbulkan motivasi 

peserta didik untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan dalam 

bahan ajar, dan lebih mudah dimengerti oleh peserta didik. 

Sementara itu penggunaan kalimat negatif dan pasif, kadangkala 

dapat membingungkan peserta didik. 

Di samping itu, kalimat dalam bahan ajar hendaknya kalimat 

sederhana, singkat, jelas dan hanya memiliki makna tunggal untuk 

setiap kalimat. Kalimat majemuk kadangkala dapat 

membingungkan peserta, sehingga perlu di rinci melalui kalimat-

kalimat singkat berikutnya. 

Selanjutnya, penyusunan paragraf mempersyaratkan adanya 

gagasan utama untuk setiap paragraf, serta keterpaduan, 

keruntutan dan koherensi antar kalimat dalam sebuah paragraf. 

Gagasan utama, yang berbentuk kalimat topik, dapat ditempatkan 

di bagian awal maupun akhir paragraf. Gagasan utama 

dikembangkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam rangkaian 



 
 

kalimat yang berhubungan satu sama lain secara terpadu (kohesif) 

dan kompak atau runtut (koheren). Panjang pendek sebuah 

paragraf tergantung pada kemampuan penulis dan kebutuhannya. 

Keruntutan dan kekompakan hubungan antar kalimat dalam 

sebuah paragraf (koherensi) sangat penting untuk membuat suatu 

paragraf menjadi bermakna. Pada gilirannya, kalimat yang runtut 

dan kompak akan memudahkan peserta memahami ide/konsep 

yang disajikan dalam paragraf tersebut. 

d. Aspek ilustrasi 

Ilustrasi merupakan alat komunikasi kasat mata (visual) yang 

menyertai naskah (text) di dalam buku. Ilustrasi pada prinsipnya 

untuk memperjelas gagasan penulis. Beberapa buku bahkan 

menggunakan ilustrasi sebagai bagian utama, dan naskahnya 

sebagai pendukung. Selain itu ilustrasi juga menyajikan sejumlah 

informasi dengan serempak dalam satu ruang. Ilustrasi yang 

digunakan dalam bahan ajar dapat berupa daftar tabel, diagram, 

grafik, gambar, sketsa, denah, peta atau potret dan simbol. 

Dengan ilustrasi, uraian yang panjang dapat dibuat menjadi 

lebih singkat, jelas, terfokus dan menarik. Dalam membuat 

ilustrasi perlu diperhatikan hal-hal berikut : 

a) Relevansi ilustrasi dengan konsep atau fenomena yang 

hendak dijelaskan (Ilustrasi harus sesuai dengan teks) 

b) Ketepatan dan kesesuaian ilustrasi 

c) Warna, khususnya jika warna tersebut mengandung 

makna 

d) Penempatan ilustrasi, ditempatkan sedekat mungkin 

dengan konsep yang dijelaskan dengan ilustrasi. 

e) Peta, tabel, dan grafik harus sesuai dengan teks, harus 

akurat, dan sederhana. 

 



   

e.  Aspek dalam unsur-unsur grafika 

Dalam penyusunan buku teks, keahlian dalam menguasai 

kegrafikaan ini sangat diperlukan. Karena ketika hal tersebut telah 

dikuasai, maka penampilan fisik pada buku teks pelajaran akan 

dapat membangkitkan motivasi peserta didik dalam membaca 

serta mempelajarinya. Hal-hal yang berkaitan dengan kegrafikaan 

ini dibahas oleh perancang buku (book designer) penerbit dan 

penyusun buku teks pelajaran. Yang termasuk kedalam unsur 

grafika adalah : 

a) Desain buku 

b) Kertas dan ukuran buku 

c) Tipografi 

d) Tata letak kulit dan isi buku 

Disamping untuk daya tarik bagi pembaca atau peserta didik, 

unsur-unsur grafika di atas mempengaruhi harga produksi buku 

pelajaran. Artinya semakin bagus desain bahan ajar, maka semakin 

tinggi biaya produksi. Biaya produksi bahan ajar yang tinggi harus 

mempertimbangkan azas kebermanfaatan dan kebermaknaan 

konten bahan ajar dimaksud.  

B. Aspek-Aspek Pengembangan Bahan Ajar 

Pengembangan bahan ajar memiliki peran penting dalam dalam 

proses pembelajaran, yaitu sebagai acuan yang digunakan oleh peserta 

didik maupun oleh pendidik. Bagi peserta didik bahan ajar menjadi 

acuan yang diserap isinya sehingga dapat menjadi pengetahuan dan bagi 

pendidik bahan ajar ini menjadi acuan dalam menyampaikan 

keilmuannya. 

Pengembangan bahan ajar oleh pendidik membutuhkan 

kreativitas untuk membuat sesuatu yang lain, unik, juga membutuhkan 

pengetahuan tentang lingkungan sekitarnya agar bahan ajar yang 

dikembangkan sesuai dengan ketersediaan bahan/materi di sekitarnya. 



 
 

Di samping itu pendidik juga harus memiliki pengetahuan tentang 

beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan 

bahan ajar seperti kecermatan isi, ketepatan cakupan, ketercernaan, 

penggunaan bahasa, ilustrasi, perwajahan/pengemasan serta 

kelengkapan komponen bahan ajar. Kualitas bahan ajar sangat 

tergantung pada ketepatan dalam memperhitungkan faktor-faktor 

tersebut dalam pengembangan bahan ajar. 

a. Kecermatan Isi 

Kecermatan isi adalah validitas/kesahihan isi atau kebenaran ini 

secara keilmuan, dan keselarasan isi. Atau kebenaran isi 

berdasarkan sistem nilai yang dianut oleh suatu komunitas atau  

masyarakat atau bangsa. 

Validitas isi menunjukkan bahwa isi bahan ajar tidak 

dikembangkan secara asal-asalan. Isi bahan ajar dikembangkan 

berdasarkan konsep dan teori yang berlaku dalam bidang ilmu 

serta sesuai dengan kemutakhiran perkembangan bidangf ilmu dan 

hasil penelitian empiris yang dilakukan dalam bidang ilmu tersebut. 

Dengan demikian isi bahan ajar dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah, benar dari segi keilmuan. 

Validitas isi sangat penting untuk diperhatikan sehingga bahan 

ajar tidak menyebarkan kesalahan-kesalahan konsep, atau 

“miskonsepsi” kepada masyarakat luas. Untuk dapat menjaga 

validitas isi dalam pengembangan bahan ajar diharus selalu 

menggunakan buku acuan atau bahan pustaka yang berisi hasil-

hasil penelitian empiris, teori dan konsep yang berlaku dalam suatu 

bidang ilmu, serta perkembangan mutakhir suatu bidang ilmu. 

Teori dan konsep yang berlaku dalam suatu bidang ilmu dapat 

diperoleh di berbagai sumber di antaranya hasil riset, jurnal hasil 

penelitian,  ensiklopedi, handbooks, ataupun buku teks bidang 

ilmu. Khusus terkait dengan hasil penelitian empiris dan 



   

perkembangan mutakhir suatu bidang ilmu dapat diperoleh dari 

berbagai jurnal penelitian yang tercetak ataupun jurnal elektronik. 

Dalam rangka mengkaitkan bahan ajar dengan lingkungan 

sekitarnya serta wawasan budaya, dapat dilakukan dengan 

mengkaji dulu kemungkinan dan ketersediaan bahan di lingkungan 

sekitar dan budaya lokal yang dapat digunakan untuk menjadi 

bahan ajar bagi suatu topik tertentu dari bidang suatu ilmu. Dari 

kemungkinan dan ketersediaan tersebut, kemudian dikaitkan 

dengan landasan teori dan konsep yang berlaku dalam bidang 

ilmu. Jika dimungkinkan dapat mengaitkan dengan hasil penelitian 

empiris sehingga akan menghasilkan suatu paduan dari teori dan 

konsep yang sahih tetapi relevan dengan lingkunhgan dan budaya 

lokal. Dengan demikian dapat diperoleh bahan ajar yang sahih 

isinya, akrab dengan lingkungan dan berwawasan budaya dan tidak 

mengandung “miskonsepsi” 

Keselerasan isi berarti kesesuaian isi bahan ajar dengan sistem 

nilai dan falsafah hidup yang berlaku dalam negara dan 

masyarakat. Ada sistem nilai masyarakat yang perlu 

diakomodasikan dalam bahan ajar. Bahkan bahan ajar menjadi 

sarana untuk penyampaian sistem nilai tersebut dan pembelajaran 

merupakan upaya pelestarian sistem nilai tersebut.  

Dengan demikian jika ada bahan ajar yang mengabaikan sistem 

nilai tersebut merupakan bahan ajar yang kurang tepat. Pemerintah 

telah memberikan kebijakan dalam pengembangan bahan ajar 

berbasis kearifan lokal. Salah satu tujuannya adalah agar peserta 

didik dapat mengenal potensi daerahnya dan sekaligus 

menumbuhkembangkan rasa cinta pada kebudayaan lokal.  

b. Ketepatan Cakupan 

Kecermatan isi berfokus pada kebenaran isi secara keilmuan 

dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Maka ketepatan 



 
 

cakupan berhubungan dengan isi bahan ajar dari sisi keluasan dan 

kedalaman isi atau materi serta keutuhan konsep berdasarkan 

bidang ilmu. 

Keluasan dan kedalaman isi bahan ajar sangat berhubungan 

dengan keutuhan konsep berdasarkan bidang ilmu. Dalam hal ini 

seberapa banyak atau luas suatu topik akan disajikan kepada 

peserta didik? Seberapa dalam suatu topik akan dibahas? 

Bagaimana keutuhan konsep yang disajikan? Banyak 

pertimbangan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut antara lain, yang paling utama adalah tujuan 

pembelajaran. Setiap pendidik pasti mempunyai tujuan 

pembelajaran dari materi yang diajarkannya. Kemudian 

berlandaskan pada tujuan tersebut dapat menentukan seberapa 

luas, dalam, dan utuh topik yang akan disajikan kepada peserta 

didiknya yang selanjutnya baru dikembangkan bahan ajar terkait 

dengan materi pokok dan komponennya berdasarkan pada materi 

yang telah ditentukan tersebut. Tentunya, tujuan pembelajaran 

untuk topik tertentu di sekolah menengah pertama (SMP/MTs.) 

akan berbeda dengan tujuan pembelajaran topik yang sama di 

sekolah menengah atas (SMA/MA/SMK). Dalam hal ini 

keluasan maupun kedalamannya akan berbeda sehingga bahan 

ajarnya pun memiliki keluasan dan kedalaman yang berbeda. 

c. Ketercernaan/Keterbacaan Bahan Ajar 

Bahan ajar, menggunakan media apapun, harus memiliki 

tingkat ketercernaan yang tinggi oleh para pembacanya. Artinya 

bahan ajar dapat dipahami dan isinya dapat dimengerti oleh 

peserta dengan mudah. 

Keterbacaan berasal dari kata “Readability” yang merupakan 

turunan dari “Readable”, artinya dapat dibaca atau terbaca. 

Keterbacaan adalah hal tentang terbaca-tidaknya suatu bahan 

bacaan tertentu oleh pembacanya. Keterbacaan mempersoalkan 



   

tingkat kesulitan atau tigkat kemudahan suatu bahan bacaan 

tertentu bagi peringkat pembaca tertentu. Keterbacaan merupakan 

ukuran tentang sesuai-tidaknya suatu bacaan bagi pembaca 

tertentu dilihat dari segi tingkat kesulitan atau kemudahan 

wacananya. Untuk memperkirakan tingkat keterbacaan bahan 

bacaan, dipergunakan berbagai formula keterbacaan. Tingkat 

keterbacaan biasanya dinyatakan dalam bentuk peringkat kelas. 

Setelah melakukan pengukuran keterbacaan sebuah wacana, orang 

akan dapat mengetahui kecocokan materi bacaan tersebut untuk 

peringkat kelas tertentu. 

Muslich menyatakan bahwa keterbacaan adalah tingkat 

kemudahan suatu tulisan untuk dipahami maksudnya.106 

Menurutnya, keterbacaan berkaitan dengan pemahaman. Bacaan 

yang memenuhi kesesuaian keterbacaan ialah bacaan yang dapat 

dipahami oleh pembaca. Bacaan yang tidak bisa atau sulit 

dipahami pembaca merupakan bacaan yang tidak memenuhi 

kesesuaian keterbacan. Bacaan yang terlalu mudah dipahami 

pembaca juga merupakan bacaan yang tidak memenuhi kesesuaian 

keterbacan. 

Tampubolon menyatakan bahwa keterbacaan ialah sesuai atau 

tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari segi 

tingkat kesukarannya.107 Dikatakan sesuai jika bacaannya tidak 

terlalu sukar dan tidak terlalu mudah atau sedang. Dikatakan tidak 

sesuai jika bacaannya sukar atau mudah. Jika bacaan terlalu sukar, 

pembaca terpaksa membaca dengan lambat, bahkan berulang-

ulang untuk memahami bacaan yang dibaca. Ia akan tidak sabar, 

malas, bahkan frustasi sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang 

diinginkannya. Sebaliknya, bacaan yang terlalu mudah akan 

membuat pembaca bosan atau meremehkan karena tidak ada 

                                                           
106 Muslich, Mansur. 2010. Text Book Writing. Jakarta: Ar-Ruzz Media. Hal.85 
107 Tampubolon. 1990. Kemampuan Membaca, Teknik Membaca Efektif dan Efisien. 

Bandung: Angkasa. Hal.213. 



 
 

tantangan, merasa tidak berguna, dan atau merasa sudah bisa atau 

tahu. 

Beberapa pendapat di atas mempunyai perbedaan dan 

persamaan. Perbedaannya Tampubolon memandang keterbacaan 

dari unsur bentuk dan isi, sedangkan Muslich dari unsur isi. 

Bacaan merupakan wujud dari bahasa yang berbentuk tulis yang 

mempunyai dua unsur, yaitu bentuk dan isi. Unsur bentuk berupa 

struktur bahasa yang digunakan dalam bacaan, sedangkan unsur isi 

berupa makna atau maksud yang terkandung dalan struktur 

bahasa. Persamaan keduanya adalah keterbacaan merupakan kajian 

mengenai tingkat kesesuaian bacaan dan pembaca. 

Faktor yang dipertimbangkan dalam mengukur keterbacaan 

antara lain struktur bahasa (kata, frasa, klausa, kalimat, dan 

wacana), jenis isi bacaan, tipografi, dan minat pembaca. Cara yang 

umumnya dipakai untuk mengukur keterbacaan adalah dari segi 

struktur bahasa dan jenis isi bacaan. Struktur bahasa dengan 

formula keterbacaan, sedangkan jenis isi bacaan dengan tes klos 

atau tes rumpang. 

Secara praktis, kaidah-ibu-jari (rule-of-thumb) dapat dipergunakan 

untuk menentukan keterbacaan sebuah teks. Menurut kaidah ini, 

secara umum keterbacaan dapat diketahui dari jawaban atas tiga 

pertanyaan yang diajukan. Ketiga pertanyaan tersebut adalah 

apakah kata-kata dalam bacaan mudah atau sukar, apakah kalimat-

kalimat dalam bacaan sederhana atau kompleks, apakah isi bacaan 

menarik hati pembaca atau tidak. Jika jawaban pembaca sukar, 

kompleks, dan tidak, secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat 

keterbacaan bacaan tinggi karena bacaan sulit dibaca. Jika 

jawabannya mudah, sederhana, dan ya, secara umum dapat 

dikatakan bahwa tingkat keterbacaan bacaan rendah karena bacaan 

mudah dibaca. Bacaan yang sesuai adalah bacaan yang kata-kata 

dalam bacaan tidak mudah dan tidak sukar (sedang), kalimat-



   

kalimat dalam bacaan tidak sederhana atau kompleks, dan isi 

bacaan diantara menarik hati pembaca atau tidak. 

Isi bahan ajar dalam bentuk/media apapun harus memiliki 

tingkat ketercernaan yang tinggi. Dalam hal ini, artinya bahan ajar 

dapat dipahami dan isinya dapat dimengerti oleh peserta didik 

dengan mudah. Ada 6 hal yang mendukung tingkat ketercernaan 

bahan ajar sebagai berikut: 

1) Pemaparan yang logis  

2) Penyajian materi yang sistematis 

3) Contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman  

4) Alat bantu yang memudahkan untuk mempelajari bahan 

ajar 

5) Format yang tertib dan konsisten 

6) Adanya penjelasan tentang relevansi anar toik dan manfaat 

bahan ajar. 

Untuk lebih jelasnya terkait dengan dukungan ketercernaan 

bahan ajar di atas, berikut dideskripsikan secara rinci satu persatu.  

1) Pemaparan yang logis 

Isi bahan ajar dipaparkan secara logis, dapat berupa 

pemaparan mulai dari yang umum ke yang khusus (deduktif) 

atau sebaliknya dari yang khusus ke umum (induktif), dari 

yang mudah ke yang sukar, atau dari yang inti ke yang 

pendukung. Dengan demikian, peserta dapat dengan mudah 

mengikuti pemaparan, dan dapat segera mengkaitkan 

pemaparan tersebut dengan informasi sebelumnya yang 

sudah dimilikinya. 

Bahan ajar yang dipaparkan secara tidak logis akan 

menyulitkan peserta didik. Logika penyajian ini merupakan 

alat bantu yang menjelaskan hubungan antar topik atau 

konsep dalam bahan ajar. Dengan demikian, informasi yang 



 
 

diterima oleh peserta didik akan saling terkait, dan bahkan 

dapat dikaitkan dengan informasi yang sudah dimiliki 

sebelumnya, tidak terkotak-kotak satu sama lain. Logika 

pemaparan ini dapat diperkenalkan kepada peserta untuk 

mengembangkan pola pikir atau penalaran yang sistematis. 

2) Penyajian Materi yang Sistematis 

Bahan ajar disajikan secara runtut atau tidak loncat-loncat 

dan setiap langkah terukur indikator yang dicapai disebut 

dengan sistematis. Keterkaitan antar materi/topik dijelaskan 

dengan cermat, kemudian setiap topik disajikan secara 

sistematis dengan strategi penyajian uraian, contoh dan 

latihan (PCL), atau contoh, latihan, penyajian uraian (CLP), 

atau penyajian uraian, latihan, contoh (PLC). Urutan strategi 

penyajian dapat berubah-ubah sehingga tidak membosankan, 

namun setiap bagian perlu diberi penjelasan yang memadai 

sehingga tidak membingungkan peserta didik. Keruntutan 

penyajian isi bahan ajar mempermudah peserta didik dalam 

belajar, dan juga menuntun peserta didik untuk terbiasa 

berpikir runtut. Demikian juga sebaliknya, penyajian isi bahan 

ajar yang tidak runtut mempersulit peserta didik dalam belajar 

dan juga dapat membingungkan peserta didik dalam proses 

mengkonstruksi pengetahuan.  

3) Contoh dan Ilustrasi yang Memudahkan 

Pemahaman 

Untuk menyajikan suatu topik dan memaparkan suatu 

pokok bahasan diperlukan contoh dan ilustrasi yang dapat 

membantu dan mempermudah pemahaman peserta didik. 

Dalam penyajian topik atau konsep yang bersifat abstrak, 

contoh dan ilustrasi memiliki peran yang sangat penting. 

Misalnya, dalam menjelaskan rumus molekul senyawa ion 

dalam topik Valensi mata pelajaran Kimia di SMU/MA, 



   

pendidik tidak dapat hanya mengandalkan deskripsi verbal 

secara lisan maupun tulisan.  

Untuk menjelaskan rumus tersebut diperlukan alat peraga 

yang dapat menggambarkan rumus molekul senyawa ion 

tersebut. Guru atau pendidik dapat membuat lingkaran, 

bulatan, dan kubus valensi dari karton, dilengkapi dengan 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) secara tertulis. Melalui 

karton-karton tersebut, peserta didik akan dapat bermain 

sesuai petunjuk dalam LKPD, untuk membuat/menemukan 

rumus molekul senyawa ion.  

Dalam bahan ajar cetak, alat bantu juga dapat berupa 

rangkuman, petunjuk belajar bagi peserta didik serta tanda-

tanda khusus seperti tulisannya dicetak tebal (dibold), atau 

tulisan dicetak miring (italic), atau tulisan dicetak bergaris 

bawah (underline) atau tanda lainnya yang dapat diberlakukan 

serta dapat membantu peserta didik dalam belajar.  

Prinsip utama dalam pemilihan contoh dan ilustrasi adalah 

ketepatan contoh dan ilustrasi untuk memperjelas teori atau 

konsep yang dijelaskan (bukan malah membuat peserta didik 

semakin bingung), serta menarik dan bermanfaat bagi peserta 

didik. Dalam beberapa kasus, diperlukan juga contoh dan 

ilustrasi yang paling mutakhir, sehingga perlu mencarinya dan 

sumber-sumber mutakhir seperti jurnal ilmiah, majalah, 

koran, ataupun dari situs-situs di internet. 

4) Alat Bantu yang Memudahkan untuk Mempelajari 

Bahan Ajar 

Bahan ajar perlu memiliki alat bantu yang dapat 

mempermudah peserta dalam mempelajari bahan ajar 

tersebut, yang dikenal dengan nama Memonic Devices (alat 

bantu mengingat atau belajar). 



 
 

Dalam bahan ajar cetak, alat bantu dapat berupa rangkuman 

untuk setiap bab, penomoran, judul bab yang jelas, serta 

tanda-tanda khusus, misalnya tanda tanya yang menandakan 

pertanyaan. Dalam bahan ajar noncetak, alat bantu juga dapat 

berupa rangkuman, petunjuk belajar bagi peserta didik, serta 

tanda-tanda khusus yang dapat diberlakukan serta dapat 

membantu peserta belajar, misalnya nada suara yang berbeda 

dalam kaset audio, atau caption dalam program video. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan alat bantu 

bahan ajar adalah prinsip konsistensi, artinya alat bantu 

bentuknya simbol atau bentuknya sama harus digunakan 

dengan arti yang sama di semua isi bahan ajar untuk mata 

pelajaran tertentu. Jadi, alat bantu yang simbolnya atau 

bentuknya sama hendaknya tidak digunakan untuk arti yang 

berbeda-beda dalam satu bahan ajar yang sama. Misalnya, 

gambar “tangan yang sedang menulis” digunakan untuk arti 

“Latihan” yang harus dikerjakan oleh peserta secara tertulis. 

Hendaknya gambar yang sama jangan digunakan untuk arti 

yang lain di dalam bahan ajar yang sama. Prinsip penting 

dalam pengembangan alat bantu belajar ini adalah untuk 

memudahkan peserta didik dalam belajar. 

5) Format yang Tertib dan Konsisten 

Format penulisan bahan ajar perlu memelihara ketertiban 

dan konsistensi agar mudah dikenali, diingat, dan dipelajari 

oleh peserta didik. Misalnya, Pendidik menggunakan kertas 

kuning untuk lembar kerja peserta didik (LKPD), maka 

seterusnya gunakanlah warna kertas kuning untuk LKPD, 

jangan gunakan warna kuning untuk komponen lain dalam 

bahan ajar. Dengan demikian, setiap kali peserta melihat 

warna kertas kuning, maka peserta didik akan menandainya 

sebagai LKPD. 



   

Dalam bahan ajar cetak, konsistensi istilah sangat 

diperlukan sehingga peserta didik tidak menggunakan 

berbagai istilah secara rancu. Dalam bahan ajar audio, intonasi 

suara dapat digunakan sebagai tanda atau format untuk 

berhenti, mengulang, atau meneruskan pembelajaran. Dalam 

bahan ajar video, clip video yang berupa grafik, atau penyajian 

langsung dapat digunakan sebagai tanda dari rangkuman, 

tanda perintah berhenti, mengulang, atau meneruskan 

pembelajaran. Dalam hal ini, pendidik dituntut untuk lebih 

kreatif untuk menciptakan tanda-tanda dan formal khusus 

yang digunakan secara konsisten untuk mempermudah 

peserta didik belajar. 

6) Penjelasan tentang Relevansi Antar Topik dan 

Manfaat Bahan Ajar 

Dalam bahan ajar perlu ada penjelasan tentang manfaat dan 

kegunaan bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar 

dapat berperan sebagai bahan utama yang akan digunakan 

dalam pembelajaran di kelas, atau sebagai alat bantu peserta 

didik untuk belajar mandiri di rumah (buku kerja, paket kerja 

mandiri), atau juga sebagai alat bantu peserta didik belajar 

dalam kelompok. Peran ini perlu dijelaskan kepada peserta 

didik dengan cermat, sehingga peserta didik dapat 

menggunakan bahan ajar dengan jelas. 

Selain itu, bahan ajar juga perlu menjelaskan keterkaitan 

antara topik yang dibahas dalam bahan ajar dengan topik-

topik dalam materi lainnya. Dengan demikian, peserta didik 

dapat melihat keterkaitan topik bahan ajar dengan topik lain, 

dan tidak terkesan bahwa masing-masing topik adalah berdiri 

sendiri-sendiri. 



 
 

C. Penggunaan Bahasa 

Dalam mengembangkan bahan ajar, penggunaan bahasa 

menjadi salah satu faktor yang penting. Penggunaan bahasa, yang 

meliputi pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan 

kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna, sangat 

berpengaruh terhadap manfaat bahan ajar. Walaupun isi bahan ajar 

yang disusun sudah cermat, menggunakan format yang konsisten, 

serta dikemas dengan menarik, namun jika bahasa yang digunakan 

tidak dimengerti oleh peserta, maka bahan ajar tersebut tidak akan 

bermakna apa-apa. Penggunaan bahasa menjadi faktor penting, 

bukan hanya dalam pengembangan bahan ajar cetak seperti buku 

kerja peserta, lembar kerja peserta, tetapi juga dalam pengembangan 

bahan ajar noncetak, seperti kaset audio, video, bahan ajar 

berbasiskan komputer, dan lain-lain. 

Ragam Bahasa mengacu pada ragam bahasa baku atau formal 

dan ragam bahasa nonformal atau komunikatif. Ragam bahasa baku 

banyak digunakan dalam laporan penelitian, karya ilmiah, surat-surat 

resmi, buku teks, siaran pers, dan lain-lain. Bahasa baku dapat 

dimengerti dengan baik oleh pembacanya, karena sama sekali tidak 

dipengaruhi oleh dialek bahasa sehari-hari maupun dialek bahasa 

daerah. Namun demikian, tulisan yang menggunakan ragam bahasa 

baku terkesan sangat kaku, formal dan cenderung membosankan. 

Oleh karena itu, ragam bahasa baku jarang digunakan dalam 

pengembangan bahan ajar. 

Bahan ajar yang baik diharapkan dapat memotivasi peserta 

untuk membaca, mengerjakan tugas-tugasnya, serta menimbulkan 

rasa ingin tahu peserta untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut 

tentang topik yang dipelajarinya. Dengan demikian, ragam bahasa 

yang digunakan dalam bahan ajar biasanya ragam bahasa nonformal 

atau bahasa komunikatif yang lugas dan luwes. 

Dalam bahasa komunikatif, pembaca diajak untuk berdialog 

secara intelektual melalui sapaan, pertanyaan, ajakan, dan penjelasan, 



   

seolah-olah dialog dengan orang kedua itu benar-benar terjadi. 

Penggunaan bahasa komunikatif akan membuat peserta merasa 

seolah-olah berinteraksi (pseudo-interaction) dengan gurunya sendiri 

melalui tulisan-tulisan yang disampaikan dalam bahan ajar. 

Ragam bahasa komunikatif yang sebaiknya digunakan dalam 

penulisan atau pengembangan bahan ajar sangat dipengaruhi oleh 

pemilihan kata serta penggunaan kalimat yang efektif. Walaupun 

ragam bahasa komunikatif yang digunakan, hendaknya kaidah bahasa 

yang baik dan benar tidak ditinggalkan atau dilanggar. Hal ini sangat 

perlu sebagai salah satu persyaratan dari keterbacaan bahan ajar yang 

ditulis atau dikembangkan. 

Kata yang dipilih hendaknya jenis kata yang singkat dan 

lugas, bukan kata atau istilah yang asing atau tidak banyak dikenal 

peserta. Jika diperlukan pengenalan istilah teknis yang berlaku dalam 

bidang ilmu tertentu, maka istilah tersebut perlu diberi batasan yang 

jelas. Senarai (daftar kata sukar) dapat membantu memberikan 

batasan istilah-istilah teknis. Selain itu, peserta dapat diberi 

kesempatan untuk menjelaskan sendiri arti kata-kata tersebut melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan dalam bahan ajar Anda. 

Penggunaan kalimat efektif menekankan perlunya 

penyampaian informasi dilakukan melalui kalimat positif dan aktif, 

dan sedapat mungkin menghindarkan penggunaan kalimat negatif 

dan pasif. Kalimat positif dan aktif dipercaya dapat menimbulkan 

motivasi peserta untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan dalam 

bahan ajar, dan lebih mudah dimengerti oleh peserta. Sementara itu 

penggunaan kalimat negatif dan pasif, kadangkala dapat 

membingungkan peserta. 

Di samping itu, kalimat dalam bahan ajar hendaknya kalimat 

sederhana, singkat, jelas dan hanya memiliki makna tunggal untuk 

setiap kalimat. Kalimat majemuk kadangkala dapat membingungkan 

peserta didik, sehingga perlu di rinci melalui kalimat-kalimat singkat. 



 
 

Selanjutnya, penyusunan paragraf mempersyaratkan adanya 

gagasan utama untuk setiap paragraf, serta keterpaduan, keruntutan 

dan koherensi antar kalimat dalam sebuah paragraf. Gagasan utama, 

yang berbentuk kalimat topik, dapat ditempatkan dibagian awal 

maupun akhir paragraf. Gagasan utama dikembangkan atau 

dijabarkan lebih lanjut dalam rangkaian kalimat yang berhubungan 

satu sama lain secara terpadu (kohesif) dan kompak atau runtut 

(koheren). Panjang pendek sebuah paragraf tergantung pada 

kemampuan penulis dan kebutuhannya. Keruntutan dan 

kekompakan hubungan antar kalimat dalam sebuah paragraf 

(koherensi) sangat penting untuk membuat suatu paragraf menjadi 

bermakna. Pada gilirannya, kalimat yang runtut dan kompak akan 

memudahkan peserta didik memahami ide/konsep yang disajikan 

dalam paragraf tersebut. 

D. Perwajahan/Pengemasan 

Perwajahan atau pengemasan berperan dalam perancangan 

atau penataan letak informasi dalam satu halaman cetak, serta 

pengemasan dalam paket bahan ajar multimedia. Penataan letak 

informasi untuk satu halaman cetak dalam bahan ajar hendaknya 

mempertimbangkan beberapa hal berikut: 

1) Narasi atau teks yang terlalu padat dalam satu halaman 

membuat peserta lelah membacanya. 

2) Bagian kosong (white space) dari satu halaman sangat 

diperlukan untuk mendorong peserta didik mencoret-

coret bagian kosong tersebut dengan rangkuman atau 

catatan yang dibuat peserta didik sendiri. Sediakan bagian 

kosong secara konsisten dalam halaman-halaman bahan 

ajar. 

3) Padukan grafik, poin, dan kalimat-kalimat pendek, tetapi 

jangan terus menerus sehingga menjadi membosankan. 



   

4) Gunakan sistem paragraf yang tidak rata pada pinggir 

kanan, karena paragraf seperti itu lebih mudah dibaca. 

5) Gunakan grafik atau gambar hanya untuk tujuan tertentu, 

jangan gunakan grafik atau gambar jika tidak bermakna. 

6) Gunakan sistem penomoran yang benar dan konsisten 

untuk seluruh bagian bahan ajar. 

7) Gunakan dan variasikan jenis dan ukuran huruf untuk 

menarik perhatian, tetapi jangan terlalu banyak sehingga 

membingungkan. 

Perwajahan dan pengemasan bahan ajar juga meliputi 

penyediaan alat bantu belajar dalam bahan ajar, sehingga bahan ajar 

dapat dipelajari peserta secara mandiri (sendiri, atau dengan teman-

teman dalam kelompok). Dalam kasus bahan ajar cetak, alat bantu 

belajar terdiri dari tiga kategori, yaitu alat bantu belajar pada bagian 

pendahuluan, alat bantu belajar pada uraian informasi per topik, 

dan alat bantu belajar pada bagian akhir bahan ajar cetak. Masing-

masing bagian tersebut sebagai berikut: 

Pendahuluan: 

 Judul 

 Daftar isi 

 Peta konsep, diagram, pemandu awal 

 Tujuan pembelajaran 

 Tes awal 

Uraian: 

 Ringkasan awal 

 Pengacuan pada bagian bahan ajar lain 

 Judul bagian 

 Perintah/instruksi 

 Signposts (tanda verbal atau visual di bagian 

samping teks) 

 Rangkuman 

 



 
 

Akhir: 

 Senarai (daftar kata sukar) 

 Tes akhir 

 Indeks 

Tidak semua alat bantu belajar tersebut harus ada dalam 

satu bahan ajar, artinya kita dapat memilih alat bantu belajar yang 

paling tepat dan paling dibutuhkan untuk melengkapi bahan ajar 

dikembangkan. Di samping itu, jika bahan ajar terdiri dari berbagai 

media (multimedia), kita dapat menggunakan alat bantu belajar 

berupa synopsis informasi dalam setiap media, peta konsep atau 

pemandu awal, serta lembar media yang beraneka warna. Alat 

bantu belajar ini pada dasarnya diharapkan dapat membantu 

peserta didik untuk lebih mudah memahami isi bahan ajar, 

mengingat, dan menguasai bahan ajar tersebut. 

E. Kelengkapan Komponen 

Komponen pembelajaran yang paling berpengaruh terhadap 

proses pembelajaran adalah bahan/buku ajar. Sehingga banyak 

pendidik yang mengajar dengan mengikuti urutan penyajian dan 

kegiatan-kegiatan pembelajaran yang telah dirancang dalam buku 

atau bahan ajar. 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan 

kebudayaan telah menyiapkan bahan ajar dalam implementasi 

Kurikulum 2013. Oleh karena itu guru wajib menggunakan buku-

buku tersebut dalam proses pembelajaran. Buku/bahan ajar tersebut 

telah memenuhi sejumlah kriteria kelayakan meliputi kelayakan isi, 

penyajian, bahasa, dan grafika. 

Pada umumnya bahan ajar berbasis aktivitas/kegiatan (task). 

Sebuah aktivitas/kegiatan belajar, baik secara eksplisit atau implisit 

terbentuk atas enam komponen, yakni: 

a) Tujuan  

b) Input 



   

c) Aktivitas  

d) Pengaturan (setting) 

e) Peran pendidik  

f) Peran peserta didik 

Oleh karena itu dalam melakukan adaptasi bahan ajar dengan 

berbagai disiplin ilmu harus memperhatikan komponen-komponen 

tersebut. Secara umum keenam komponen di atas dijelaskan sebagai 

berikut. 

1) Tujuan  

Kegiatan pembelajaran dapat bermakna apabila tujuan 

pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pengetahuan dan 

keterampilan, namun juga aspek sikap, kejujuran, rasa percaya 

diri, kerja keras, saling menghargai, dan nilai lainnya. 

2) Input 

Input merupakan bahan atau rujukan yang dijadikan 

pangkal tolak pelaksanaan aktivitas belajar oleh peserta didik. 

Dalam hal ini, input dapat berupa teks lisan maupun tertulis, 

grafik, diagram, gambar, model, charta, benda sesungguhnya, 

video/film. 

Perlu disadari bahwa input yang dapat memperkenalkan 

nilai-nilai tidak hanya menyajikan pengetahuan saja. Tetapi 

juga menguraikan nilai-nilai yang terkait dengan pengetahuan 

tersebut. 

3) Aktivitas 

Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang dilakukan 

peserta didik bersama dan/atau tanpa guru atu pendidik 

dengan input belajar untuk mencapai tujuan belajar. Kegiatan 

belajar yang dapat membantu peserta didik menumbuhkan 

budi pekerti adalah aktivitas yang mendorong terjadinya 

autonomous learning dan bersifat learne-centered. 



 
 

Contoh-contoh aktivitas belajar yang memiliki sifat-sifat 

tersebut antara lain diskusi, eksperimen, observasi, debat, 

presentasi oleh siswa, dan mengerjakan proyek. 

4) Pengaturan (Setting) 

Pengaturan (setting) pembelajaran terkait dengan kapan dan 

di mana kegiatan dilaksanakan, berapa lama, apakah secara 

individu, berpasangan, atau kelompok. Masing-masing setting 

berimplikasi terhadap nilai-nilai yang mendidik. Setting waktu 

penyelesaian tugas yang pendek akan menjadikan peserta 

didik terbiasa kerja dengan cepat sehingga menghargai waktu 

dengan baik. Sementara itu melalui kegiatan kerja kelompok 

dapat menjadikan peserta didik memperoleh kemampuan 

bekerjasama, saling menghargai, dan solidaritas lainnya. 

5) Peran Pendidik 

Pada buku ajar biasanya peran pendidik tidak dinyatakan 

secara eksplisit dalam kegiatan pembelajaran. Namun 

pernyataan eksplisit peran pendidik tercantum dalam buku 

petunjuk guru atau pendidik. Karena cenderung dinyatakan 

secara implisit, pendidik perlu melakukan inferensi terhadap 

peran pendidik pada kebanyakan kegiatan pembelajaran. Hal 

ini dilakukan apabila buku petunjuk pendidik tidak dimiliki.  

Peran pendidik yang memfasilitasi tumbuhnya nilai-nilai, 

sikap, budi pekerti dan sebagainya antara lain pendidik 

sebagai fasilitator, motivator, partisipan, dan pemberi umpan 

balik. Pendidik yang dengan efektif dan efisien 

menumbuhkan nilai-nilai, sikap, budi pekerti adalah pendidik 

yang berpegang pada ajaran oleh Ki Hajar Dewantara. Yaitu 

mereka yang ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan 

tut wuri handayani. Artinya di depan guru berperan sebagai 

teladan, di tengah-tengah peserta didik, guru membangun 

prakarsa dan bekerja sama dengan mereka. Sedangkan di 



   

belakang, guru memberi daya semangat dan dorongan 

kepadai peserta didik. 

6) Peran Peserta Didik 

Sama halnya dengan peran pendidik pada bahan atau buku 

ajar, peran peserta didik juga tidak dinyatakan secara eksplisit 

dalam kegiatan pembelajaran. Peran peserta didik secara 

eksplisit ditulis pada buku petunjuk guru, maka guru perlu 

melakukan inferensi terhadap peran peserta didik pada setiap 

pembelajaran. Oleh karena itu agar peserta didik terfasilitasi 

dalam mengenal, menjadi peduli, dan menginternalisasi 

karakter, maka harus diberi diaktifkan dalam pembelajaran. 

Peran aktif tersebut dapat dikembangkan sebagai partisipan 

diskusi, pelaku eksperimen, penyaji hasil-hasil diskusi dan 

eksperimen, pelaksana proyek. 
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