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PERTEMUAN I 

URGENSI PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
 

Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran dan menguraikan  

  pentingnya melakukan desain instruksional 

 

Indikator  : 1. Merumuskan pengertian perencanaan pembelajaran 

     2. Mendeskirpsikan siklus perencanaan pembelajaran 

     3. Menidentifikasi komponen instruksional sebagai sistem 

     4. Menginterpretasi pentingnya melakukan perencanaan  

     Pembelajaran 

 

A. Pengertian 

Kata desain diketahui diadopsi dari kata asing design yang maksudnya 

merancang. Kata desain pada mata kuliah fakultas keguruan atau fakultas tarbiyah 

disandingkan dengan kata pembelajaran (Desain Pembelajaran), dengan maksud 

merancang pembelajaran, namun selalu diterjemahkan menjadi perencanaan pengajaran. 

Untuk mendapatkan pengertian tentang desain pembelajaran berikut pandangan yang 

dikemukakan (1) desain pembelajaran adalah proses yang sistematik untuk 

meningkatkan kualitas kegiatan instruksional (Hamreus), (2) desain pembelajaran adalah 

suatu set kegiatan yang bertujuan meningkatkan kondisi belajar bagi siswa (Buhl). 

Desain pembelajaran yang digambarkan di atas menekankan kepada proses, 

bukan kepada hasil. Rancngan yang disiapkan dengan matang, akan dapat digunakan 

sebagai acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif (berkualitas). 

Melalui pembelajaran yang berkualitas akan berdampak kepada hasil baik dampak 

pengajaran maupun dampak pengiring yang baik.Dampak pengajaran merupakan hasil 

belajar yang dapat diamati langsung hasilnya, sedangkan dampak pengiring adalah 

karakter yang diharapkan terbentuk pada diri peserta didik setelah melalui proses 

pembelajaran dan pendidikan. Dampak pengiring ini hasilnya tidak dapat diamati 

langsung setelah kegiatan pembelajaran berakhir. 

Dari kedua pandangan tersebut dapat ditarik simpulan bahwa desain 

pembelajaran merupakan : 

• Hasil akhir dari desain instruksional adalah satu set bahan dan strategi yang 

efektif dan efisien dalam mencapai tujuan instruksional. sistem instruksional 

• Proses: dimulai dengan identifikasi masalah, mengembangkan strategi dan bahan 

instruksional dan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi, termasuk revisi 

Memperhatikan kedua pengertian di atas, pertama bahwa desain instruksional 

terdiri dari komponen-komponen yang diancang oleh perancang guna dapat menciptakan 

kegiatan yang efektif untuk mencapai tujuan instruksional. Jika demikian maka 

sesungguhnya seperangkat bahan yang dimaksudkan tentunya berinteraksi dengan 

berbagai sub komponen yang mendukung terjadinya proses kegiatan yang efektif. 
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Seluruh sub komponen yang saling berhubungan ini memilik fungsi yang berbeda dalam 

sebuah sistem yang disebut sebagai sistem instruksional. Sub komponen yang termasuk 

dalam sistem instruksional adalah tujuan instruksional, guru, siswa, fasilitas, bahan 

materi, strategi, dan evaluasi. Kedua bahwa kegiatan desain instruksional diawal dengan 

melakukan identifikasi permasalahan yang memunculkan pentingnya diselesaikan, 

karena permasalahan tersebut merupakan kesenjangan antara apa yang diharapkan 

dengan kenyataan sebenarnya, sehingga menimbulkan kebutuhan. Atas dasar kebutuhan 

tersebut penting untuk melakukan pengembangan berbagai bahan dan strategi yang 

memungkinkan terciptanya kegiatan yang efektif. 

Secara singkat desain instruksional dapat digambarkan dalam siklus kegiatan 

instruksional sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Siklus di atas dapat dideskripsikan bahwa secara umum desain instruksional 

dimulai dengan melakukan perencanaan instruksional. Perencanaan instruksional  ini 

tentunya dengan melakukan berbagai pengembangan tertulis berisikan tujuan, bahan 

materi, strategi, maupun rencana pelaksanaan evaluasi. Keseluruhan rencana tersebut 

dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan instruksional. Dalam kegiatan 

instruksional penting memperhatikan berbagai komponen yang telah direncanakan untuk 

kemudian diterapkan. Langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi instruksional. 

Evaluasi yang dilakukan tidak terbatas kepada evaluasi terhadap penguasaan siswa 

terhadap tujuan yang telah ditetapkan, tetapi evaluasi yang dimaksudkan untuk 

mengetahui efektifitas proses yang telah berlangsung. Hasil evaluasi yang dilakukan 

menjadi salah satu bagian penting untuk melakukan perbaikan (revisi) terhadap rencana 

yang telah dikembangkan, untuk kemudian dilaksanakan kembali dalam kegiatan 

instruksional. 

 

B. Kegiatan Instruksional sebagai suatu Sistem 

Istilah sistem dalam kehidupan telah banyak digunakan. Sistem diketahui dapat 

berwujud peristiwa, benda atau organisasi tertentu. Sistem adalah sekumpulan 

komponen yang menjadi satu kesatuan, dimana kesatuan tersebut terdiri dari beberap 

sub komponen, setiap sub komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, saling 

bekerjasama atau berinteraksi untuk mencapai tujuan. Jika diidentifikasi, maka sistem 

adalah terdiri dari komponen-komponen, memiliki fungsi berbeda, saling berinteraksi, 

terdapat tujuan yang jelas. 

Banyak contoh yang dapat disebut sebagai sistem. Sepeda motor adalah sebuah 

sistem, komputer, kipas angin, perpustakaan, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. 

Merenc. Instruksional Kegiatan Instruksional Evaluasi Instruksional 
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Sepeda motor dikatakan sebagai sebuah sistem, karena terdiri dari komponen-

komponen, dimana setiap komponen pada sepeda motor memiliki funsgi yang berbeda-

beda, namun setiap komponen saling melengkapi. Roda sepeda motor adalah salah satu 

sub komponen yang memiliki fungsi berbeda dengan komponen kemudinya. Jika salah 

satu komponen dari sepeda motor tersebut tidak lagi berfungsi dengan baik maka, motor 

sebagai suatu sistem tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk mencapai 

tujuan. 

Benda, peristiwa ataupun organisasi menjadi suatu sistem tergantung dari sudut 

pandang melihatnya. Perpustakaan dapat menjadi sub sistem dari organisasi yang lebih 

besar, misalnya oragnisasi sekolah sebagai sistem, karena perpustakaan menjadi bagian 

daru sistem yang sekolah yang lebih besar. Tetapi jka dilihat secara terpisah, maka 

perpustakaan merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen, seperti 

kepala perpustakaan, staf/pegawai perpustakaan, kegiatan administrasi dalam 

perpustakaan. 

Bagaimanakah dengan kegiatan instruksional? Apakah dapat disebut sebagai 

suatu sistem? Komponen-komponen apa saja yang ada sehingga kegiatan instruksional 

dikatakan sebagai suatu sistem?.  

Kegiatan instruksional juga adalah suatu sistem karena terdiri dari berbagai 

komponen yang saling berhubungan, dan berinteraksi. Antara sub komponen satu 

dengan lainnya saling memerlukan, tidak dapat dipisahkan. Adapun sub komponen dari 

kegiaan nstruksionalsebagai suatu sistem adalah: kurikulum (tujuan), guru, siswa, bahan 

materi, strategi, fasilitas, dan evaluasi. Keseluruhan komponen ini memiliki fungsi 

masing-masing yang saling berkaitan. Tidak ada salah satu dari semua komponen 

tersebut dapat ditinggalkan. Salah satu komponen akan melengkapi lainnya, sehingga 

kegiatan instruksional dapat berjalan  dengan efektif. 

 

C. Urgensi Desain Instruksional 

Melakukan desain instruksional bukanlah kegiatan yang dilaksanakan tanpa 

alasan yang jelas. Berbagai pertimbangan sebelum menetapkan untuk melakukan desain 

intruksional harus diketahui. Hal ini dikarenakan tidak semua permasalahan yang 

ditemukan dapat diatasi dengan melakukan desain instruksional. Untuk mendapatkan 

gambaran secara sistematis tentang pertimbangan melakukan desain instruksional, 

divisualisasikan dalam skema berikut : 
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      Beri feedback 

       Tidak 

       ya 

 Kesenjangan signif, besar 

   Penting?         Sering?       tidak 

 

        Ya    ya 

 

 

              Penyebab  ya 

  Pengetahuan, sikap,  

   Keteramp 

 

         Tidak   tidak 

 

      Beri feedback 

 

 

 

 

Gamar 01: Skema urgensi Desain Instruksional 

 

Skema di atas mendeskripsikan alur pertimbangan dalam melakukan desain 

instruksional. Diawali dengan identifikasi permasalahan yang menemukan terjadinya 

kesenjangan antara hasil yang diharapkan dengan hasil saat ini. Kesenjangan ini akan 

mengakibatkan timbulnya permasalahan karena tidak terpenuhnya kebutuhan 

sebagaimana yang diharapkan. Jika ditemukan kesenjangan yang dimaksudkan, maka 

perlu dipelajari apakah kesenjangan tersebut siginifikan dengan kebutuhan atau tidak, 

apakah kesenjangan tersebut besar atau tidak, dan apakah kesenjangan tersebut penting 

untuk untuk segera diselesaikan atau tidak. Apabila kesenjangan tersebut tidak 

signifikan atau tidak penting, maka diabaikan saja. Tetapi jika kesenjangan tersebut 

Hsl yang diharapkan 

Hasil sekarang 

Pernah mempelajari? 

Proses 

pengemb. 

insruksional 

Bukan tugas 

pengembang 

instruksional 

Abaikan 

Beri kesempatan 

praktek dg supervisi 
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benar-benar siginfikan dan penting untuk memenuhi kebutuhan, maka harus diketahui 

penyebab kesenjangan. Aoakah disebabkan karena pengetahuan, sikap atau keterampilan 

yang rendah. Misalnya hasil belajar siswa sangat rendah pada mata pelajaran A. Karena 

hasil belajarnya rendah menyebabkan hasil yang diharapkan (KKM : Kriteria 

Ketuntasan Minimal) pada mata pelajaran tersebut tidak tercapai. Padahal ketercapaian 

ketuntasan tersebut menjadi salah satu syarat bagi siswa untuk lulus. Kenyataan ini 

mengharuskan guru atau sekolah untuk menemukan apakah penyebab tersebut karena 

pengetahuan, sikap maupun keterampilan pada mata pelajaran tersebut sangat rendah?. 

Namun apabila hasil belajar rendah tersebut bukan disebabkan oleh pengetahuan, sikap 

maupun keterampilan siswa, maka hal tersebut bukan tugas pengembang instruksional. 

Misalnya rendahnya hasil belajar siswa disebabkan karena masalah yang tidak ada 

hubungannya dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa pada mata pelajaran A 

tersebut; karena siswa sakit, karena bencana alam atau lainnya. 

Kalau kesenjangan tersebut karena pengetahuan, sikap dan keterampilan yang 

rendah, harus diketahui apakah pernah dipelajari atau tidak. Jika ya pernah dipelajari, 

maka seberapa sering pernah dipelajari. Seandainya pengetahuan, sikap dan 

keterampilan tersebut sangat sering dipelajari, maka berikanlah feedback bahwa mereka 

memiliki kemampuan untuk mendapatkan hasil yang efektif. Akan tetapi jika hal 

tersebut pernah dipelajari tetapi tidak sering, maka berikanlah kesempatan untuk 

mencoba, atau mempraktikkan dengan mendampingi atau melalui supervisi. 

Pendampingan dan supervisi terhadap praktik tersebut akan dapat membantu dalam 

memperbaiki dan menyempurnakan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang pernah 

dipelajari tersebut. Tetapi jika pengetahuan, sikap dan keteramplan tersebut sama sekali 

belum pernah dipelajari, maka feedback yang diberikan adalah dengan merancang 

kegiatan instruksional agar pengetahuan, sikap dan keterampilan tersebut dapat dimiliki 

sehingga dengan itu dapat mengatasi kesenjangan yang terjadi. 

 

D. Rangkuman 

Perencanaan pemberlajaran merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk 

menjadikan proses pembelajaran menjadi efektif, atau untukmenciptakan kondisi belajar 

bagi siswa. Perencanan pembelajaran memberikan hasil akhir berupa satu set bahan 

yang memuat tujuan, bahan materi dan strategi untuk mengefektifkan proses 

bpembelajaran, dan menjadi suau sistem instruksional. 

Kegiatan instruksional sebagai suatu sistem merupakan satu kesatuan yang 

terdiri dari komponen-komponen berupa kurikulum (tujuan), guru, siwa, bahan materi, 

strategi, fasilitas dan evaluasi. Keseluruhan komponen ini saling berinteraksi untuk 

dapat mencptakan kegiatan instruksional sebagai suatu sistem. 

Dalam perencanaan pembelajaran di awali dengan mengidentifikasi 

permasalahan, dimana kemunkinan akan menemukan kesenjangan antara hasil yang 

diharapkan dengan kenyataan sebenarnya. Kesenjangan yang dimbulkan karana tidak 

terpenuhinya kebutuhan harus dipertimbangkan, apakah benar-benar karena 
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pengetahuan, sikap maupun keterampilan tersebut tidak pernah dipelajari. Jika demikian 

maka diperlukan untuk melakukan pengembangan pada perencanaan pembelajaran. 

 

E. Latihan 

1. Rumuskanlah pengertian perencanaan pembelajaran.  

2. Gambarkanlah siklus pada perencanaan pembelajaran 

3. Identifikasilah komponen instruksional sebagai sistem 

4. Gambarlah skema dan jelaskan urgensi dari perencanaan pembelajaran dan berikan 

interpretasi pada skema tersebut. 
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PERTEMUAN II 

MODEL PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
 

Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan model desain Instruksional 

Indikator  : 

1. Menjelaskan arti model instruksional 

2. Mengidentifikasi ciri-ciri model instruksional 

3. Menguraikan komponen-komponen model desain instruksional 

4. Membedakan antara desain instruksional dengan pengembangan instruksional 

 

A. Pengertian Model Perencanaan Pembelajaran 

Model merupakan acuan bagi pengembang untuk merencanakan suatu kegiatan. 

Artinya model tersebut belum dapat digunakan sebagai panduan dalam 

mengimplementasikan kegiatan, tetapi masih berupa pola. Demikian pula model desain 

pembelajaran bukanlah merupakan seperangkat bahan yang siap digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran, tetapi masih berupa kerangka yang berisikan tentang konsep-

komsep yang diacu untuk mengembangkan rancangan pembelajaran. 

Untuk memperjelas pengertian model desain pembelajaran berikut dikemukakan 

beberapa pengertian, yaitu : Model desain pembelajaran adalah perencanaan atau suatu 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

tutorial. Model sebagai suatu acuan memberikan ciri fleksibel bagi pengguna untuk 

dapat dikembangkan, baik untuk kepentingan pembelajaran siswa di kelas maupun untuk 

kepentingan pembelajaran dengan model tutorial. Dalam hal ini sebuah model yang 

digunakan memungkinkan siswa atau peserta dapat menggunakan pengembangan 

rancangan dari model tersebut untuk belajar secara mandiri. Bahkan dapat 

mengguanakan panduan dalam belajar sesuai dengan kecepatan, dan dapat mengaturn 

sendiri kegiatan pembelajaran. 

Model pembelajaran juga merupakan pola yang mengacu pada pendekatan 

pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan, tahapan, lingkungan 

dan pengelolaan kelas (Arends, 1997). Pandangan ini juga menggambarkan bahwa 

banyak krangka yang merupakan konseptual yang dijadikan sebagai acuan dalam 

mengembangkan berbagai kegiatan, adalah model yang meliputi tujuan kegiatan, 

tahapan kegiatan, lingkungan yang diciptakan untuk turut serta mengingkatkan 
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efektifitas kegiatan, serta pengaturan kelas yang kondusif. Pendekatan pembeajaran 

partisipatif sebagai contoh dalam model ini, ditemukan krangka yang memuat tujuan, 

tahapan sebagai langkah yang harus dilalui dalam penerapannya, maupun berbagai 

perangkat media yang diperlukan untuk efektifitasnya penerapan pendekatan partisipatif 

dalam kegiatan pembelajaran. Demikian pula berbagai model pendekatan dalam 

pembalajaran mestinya memiliki kerangka yang dapat dikembangkan oleh guru maupun 

pengembang instruksional guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi 

siswa. 

Mempertegas uraian di atas bahwa model desain pembelajaran merupakan 

krangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam megorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi 

perancang guru dan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sebuah model yang 

dikategorikan baik adalah jika berisikan kerangka yang mencerminkan prosedur yang 

sistematis, memuat lankah-langkah yang jelas, setiap langkah saling berkaitan sehingga 

menghasilkan keutuhan sebagai sebuah set yang lengkap. Keseluruhan langkah 

sistematis tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, oleh karena itu 

langkah ini juga harus memuat kepentingan dalam mengorganisasikan berbagai 

pengalaman belajar siswa. Dengan kerangka yang jelas dan sistematis, guru atau 

pengembang instruksional dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam 

mengembangkan kegiatan instruksional efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran bagi siswa. 

 

B. Ciri-ciri Model Desain Pembelajaran 

Dalam merancang sebuah kegiatan pembelajaran, model apapun yang digunakan 

sangat tergantung kepada kemampuan dalam memahami kerangka di dalamnya. Selain 

itu menjamin bahwa kerangka tersebut dapat dengan mudah diacu dan dikembangkan 

oleh guru sebagai pengembang instruksional. Banyak model yang dapat dijadikan 

pilihan oleh guru sebagai pengembang instruksional, tetapi perlu mempertimbangkan 

kemampuan dalam mengembangkan maupun daya dukung yang diperlukan untuk 

menjadikan hasil pengembangan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.  

Sebagai acuan dalam memilih dan menetapkan pilihan model desain 

pembelajaran berikut dikemukakan ciri-ciri model pembelajaran yaitu : 

1. Rasional teoritik yang disusun pengembangnya. 

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar 

3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil 

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tercapai 

Berbagai model yang merupakan kerangka konseptual yang diacu dalam 

melaksanakan pengembangan pada desain instruksional, adalah digali dan dikaji dari 

berbagai teori-teori pendidikan dan pembelajaran. Bagi pengembang teori-teori yang 

dijadikan landasan dalam menyusun kerangka tersebut memang sudah seharusnya dapat 
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diterima secara rasional, guna memudahkan pengembang dalam melaksanakan desain 

pembelajaran. Kerangka teoritik tersebut dapat dengan mudah diterjemahkan, karena 

juga bersentuhan dengan pengalaman-pengalaman praktis para pengembangnya. 

 Dalam kerangka desain instruksional yang dijadikan acuan pengembangan harus 

memuat tentang apa yang akan dipelajari siswa. Apa-apa yang dipelajari merupakan 

bahan materi yang memungkinkan siswa mendapatkan bekal berupa pengetahuan, sikap 

maupun keterampilan. Dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan ini diharapkan 

siswa memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam tujuan. Namun demikian sebagai 

sebuah model yang berisikan kerangka yang memuat prosedur sistematis, model tersebut 

juga harus disertai dengan rancangan tentang bagaimana siswa harus mempalajari apa 

yang akan dipelajari tersebut. Oleh karena itu pada bagian ini pengembang akan 

merumuskan cara-cara yang efektif bagi siswa untuk mempelajari setiap bahan yang 

disiapkan untuk mencapai kompetensi. 

Pengembang juga harus memikirkan dan merumuskan upaya-upaya guru untuk 

menjadikan proses pembelajaran menjadi efektif. Dalam rancangan yang dikembangkan 

harus jelas bagaimana guru harus menggunakan metode, strategi yang tepat, sesuai 

dengan tujuan, karakteristik materi, karakteristik siswa maupun kondisi yang ada guna 

menjadikan pembelajaran lebih efektif serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

bagi siswa. Selain itu pertimbangan yang tidak kalah penting adalah rancangan dalam 

menyediakan lingkungan belajar yang mendukung terjadinya proses pembelajaran yang 

efektif. Penyediaan lingkungan belajar merupakan pengkondisian  suasana lingkungan 

belajar bagi siswa dengan daya dukung memadai, termasuk kelengkapan dan pengadaan 

alat media yang ditetapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dengan demikian model sebagai sebuah kerangka yang digunakan sebagai acuan 

dalam mengembangkan instruksional efektif, penting memiliki komponen-komponen 

yang memadai untuk efektifitas pembelajaran. Keseluruhan komponen yang ada juga 

memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga menjadi sebuah sistem yang 

saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Berdasarkan ciri-ciri di atas, dapat diajukan beberapa komponen sebagai sebuah 

prosedur sistematis dalam melakukan pengembangan instruksional. Komponen-

komponen sebagai langkah-langkah berikut merupakan prosedur yang dijadikan sebagai 

sebuah model yang terdiri dari (1) mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan 

standar kompetensi, kompetensi dasar, (2) melakukan analisis instruksional dan 

identifikasi karaktersitik siswa, (3) mengembangkan indikator, (4) mengembangkan tes, 

(5) mengembangkan strategi, (6) mengembangkan bahan materi, (7) mengembangkan 

media, (8) melaksanakan tes formatif. 

Uraian panjang di atas, terungkapkan istilah desain instruksional dan 

pengembangan instruksional. Dua istilah ini masih sering menjadi diskusi panjang, 

apakah desain dengan pengembangan adalah dua istilah yang sama ataukah berbeda, 

khususnya dalam implementasinya. Kadang-kadang masih sulit membedakan manakah 

kegiatan yang termasuk kegiatan desain atau kegiatan pengembangan. Istilah 
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pengembangan dalam kegiatan instruksional mulai populer dalam penggunaan Prosedur 

Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Istilah pengembangan dalam PPSI 

mengiringi berlakunya kurikulum tahun 1975. Sehingga sejak saat itu pengembangan 

instruksional menjadi kegiatan yang menonjol tidak hanya pada sekolah dasar dan 

sekolah tingkat menengah, tetapi juga di kalangan perguruan tinggi, bahkan sampai pada 

kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat). 

Berbagai pandangan tentang pengembangan instruksional antara lain 

dikemukaan oleh Clarence Schauer, bahwa pengembangan instruksional merupakan 

perencanaan secara akal sehat untuk mengidentifikasi masalah belajar dan 

mengusahakan pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan suatu rencana 

terhadap pelaksanaan, evaluasi, uji coba, umpan balik, dan hasilnya. Pengertian 

pengembangan instruksional yang dikemukakan oleh Clarence tersebut menggambarkan 

sebuah prosedur yang sistematik dengan langkah-langkah yang sudah jelas.  Demikian 

pula yang dikemukakan oleh Twelker, Urbach dan Buck bahwa pengembangan 

instruksional adalah cara yang sistematik untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan 

mengevaluasi satu set bahan dan strategi belajar dengan maksud mencapai tujuan 

tertentu. 

Dari pengertian tersebut, lalu yang manakah kegiatan yang tergolong dalam 

kegiatan mendesain. Atwi Suparman mencoba mengelompokkan proses dalam 

mendesain dan proses dalam mengembangkan. Proses desain instruksional dimulai dari 

mengidentifikasi masalah atau mengidentifikasi kebutuhan instruksional, sampai dengan 

melakukan identifikasi pada bahan dan strategi instruksional. Sedangkan pengembangan 

instruksional dimulai dengan memilih atau mengembangkan bahan instruksional dan 

menuangkan ke dalam strategi instruksional yang telah didesain, kemudian diakhiri 

dengan mengevaluasi strategi berikut bahan instruksional tersebut untuk meningkatkan 

efektifitas dan efisensinya. 

Secara konseptual kedua istilah tersebut memang dapat dibedakan dengan 

mudah, tetapi dalam praktik sulit untuk membedakannya. Bila desain instruksional akan 

berdiri sendiri, akan dimulai dengan melakukan identifikasi masalah atau kebutuhan 

instruksional sampai dengan melakukan identifikasi pada bahan dan strategi, sementara 

kegiatan pengembangan juga dimulai pada komponen yang sama. Selain itu dalam 

kegiatan pengembangan tidak hanya berhenti sampai dengan melakukan identifikasi, 

tetapi untuk mengetahui kualitas sebuah desain harus dikembangkan. Dengan demikian 

dalam praktiknya desan dengan pengembangan sama proses yang dapat berjalan 

beriringan. Desain instruksiona tidak akan diukur kualitasnya jika tidak dilakukan 

pengembangannya, sedangkan kegiatan pengembangan sulit dilakukan jika tidak ada 

kegiatan desain instruksional.  

 

C. Rangkuman 

Model desain pembelajaran adalah perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau tutorial. Model 
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sebagai suatu acuan memberikan ciri fleksibel bagi pengguna untuk dapat 

dikembangkan, baik untuk kepentingan pembelajaran siswa di kelas maupun untuk 

kepentingan pembelajaran dengan model tutorial. Dalam hal ini sebuah model yang 

digunakan memungkinkan siswa atau peserta dapat menggunakan pengembangan 

rancangan dari model tersebut untuk belajar secara mandiri. Model desain pembelajaran 

merupakan krangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam 

megorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi perancang guru dan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

 

Sebagai acuan dalam memilih dan menetapkan pilihan model desain 

pembelajaran berikut dikemukakan ciri-ciri model pembelajaran yaitu : 

1. Rasional teoritik yang disusun pengembangnya. 

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar 

3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil 

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tercapai 

Komponen-komponen sebagai langkah-langkah berikut merupakan prosedur 

yang dijadikan sebagai sebuah model yang terdiri dari (1) mengidentifikasi kebutuhan 

dan mengembangkan standar kompetensi, kompetensi dasar, (2) melakukan analisis 

instruksional dan identifikasi karaktersitik siswa, (3) mengembangkan indikator, (4) 

mengembangkan tes, (5) mengembangkan strategi, (6) mengembangkan bahan materi, 

(7) mengembangkan media, (8) melaksanakan tes formatif. 

Secara konseptual istilah desain instruksional dengan pengembangan 

instruksional memang dapat dibedakan dengan mudah, tetapi dalam praktik sulit untuk 

membedakannya. Bila desain instruksional akan berdiri sendiri, akan dimulai dengan 

melakukan identifikasi masalah atau kebutuhan instruksional sampai dengan melakukan 

identifikasi pada bahan dan strategi, sementara kegiatan pengembangan juga dimulai 

pada komponen yang sama. Selain itu dalam kegiatan pengembangan tidak hanya 

berhenti sampai dengan melakukan identifikasi, tetapi untuk mengetahui kualitas sebuah 

desain harus dikembangkan. 

 

D. Latihan 

1. Jelaskanlah arti model instruksional 

2. Identifikasi ciri-ciri model instruksional 

3. Uraikan komponen-komponen model desain instruksional 

4. Coba berikan perbedaan antara desain instruksional dengan pengembangan 

instruksional 
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PERTEMUAN III 

MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN  DAN  

MERUMUSKAN KOMPETENSI DASAR 

 

Kompetensi Dasar: 

Melakukan identifikasi kebutuhan dan mengembangkan standar 

kompetensi,kompetensi dasar 

Indikator: 

1. menjelaskan pengertian dan tujuan identifikasi kebutuhan 

2. mengidentifikasi pertimbangan dalam melaksanakan identifikasi 

kebutuhan di sekolah 

3. merumuskan merumuskan kompetensi dasar 

 

A. Mengidentifikasi Kebutuhan Instruksional 

Apabila suatu saat kita sebagai guru akan memberikan pembelajaran kepada 

siswa, maka penting untuk kita mencoba bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah 

pelajaran yang kita berikan memecahkan masalah yang dihadapi siswa? Apakah 

pelajaran yang diberikan tersebut merupakan kebutuhan siswa? Apa penyebab masalah 

tersebut? Apakah dengan pemberian pelajaran tersebut adalah cara yang tepat untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi siswa? Apakah dengan pemberian pelajaran 

tersebut berisikan tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dikuasai 

siswa untuk memenuhi kebutuhannya? 

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut sulit untuk mendapatkan jawaban, maka hal 

itu sudah pasti karena memang tidak dilakukan langkah pertama yaitu mengidentifikasi 

kebutuhan instruksional dan merumuskan kompetensi dasar. Kedua kegiatan ini 

merupakan langkah awal yang memiliki keterkaitan erat. Setelah mendaftar kebutuhan 

siswa baik berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui identifikasi kebutuhan, 

selanjutnya dirangkaikan dengan kegiatan merumuskan kompetensi dasar. 

Kebutuhan dapat muncul disebabkan oleh adanya kesenjangan antara apa yang 

diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Apabila harapan-harapan yang telah 

direncanakan terdapat kekurangan, maka dapat memunculkan kebutuhan untuk harus 

memenuhinya. Dan jika kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka akan 

menimbulkan masalah. Untuk memastikan bahwa akan ada masalah dengan tidak 
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terpenuhinya kebutuhan, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan yaitu proses dalam 

membandingkan keinginan, harapan atau keadaan seharusnya dengan kenyataan yang 

terjadi. Jika kesenjangan besar dan penting, maka diperlukan untuk melanjutkan kepada 

upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan memecahkan masalah melalui 

kegiatan instruksional yang dirancang. Namun apabila masalah tersebut tidak besar dan 

penting, apalagi masalah tersebut tidak ada hubungan dengan masalah instruksional, 

maka diabaikan saja. 

Melakukan identifikasi kebutuhan sebagai langkah awal, adalah untuk 

membiasakan agar kita tidak langsung kepada memecahkan permasalahan, tanpa 

mengetahui masalah apa yang dihadapi. Dengan mendapatkan secara jelas masalah yang 

dihadapi baru kemudian memecahkan masalah tersebut, kita telah dapat melakukan 

rencana kegiatan yang efektif, sehingga dapat meminimalkan waktu, tenaga, bahkan 

biaya. 

Dalam pengembangan instruksional, bahwa mengidentifikasi kebutuhan 

merupakan upaya untuk mengetahui kompetensi siswa pada saat ini kesenjangannya 

dengan kompetensi siswa yang seharusnya. Untuk melakukan ini tentunya guru sebagai 

pengembang instruksional perlu mengetahui kelompok siapa saja yang dapat 

diikutsertakan dalam melakukan identifikasi kebutuhan tersebut. Adapun kelompok 

orang yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam mengidentifikasi kebutuhan 

adalah (1) siswa, terutama siswa yang telah bekerja, (2) masyarakat termasuk orang tua 

siswa dan orang-orang yang akan menggunakan lulusan (user), dan (3) pendidik 

termasuk guru dan pengelola program pendidikan. 

Adapun langkah-langkah yang dapat diikuti dalam mengidentifikasi kebutuhan 

adalah (1) menentukan kesenjangan unjuk kerja siswa yang disebabkan oleh kekurangan 

kesempatan mendapatkan latihan pada mas lalu, (2) mengidentifikasi bentuk latihan atau 

kegiatan instuksional yang paling tepat, dan (3) menentukan populasi sasaran yang dapat 

mengikuti kegiatan instruksional. 

Melakukan identifikasi kebutuhan ini tidak semudah yang dipikirkan, apalagi 

jika akan dilaksanakan di sekolah. Kesulitan dalam melakukan identifikasi kebutuhan di 

sekolah antara lain disebabkan oleh: (1) siswa yang dijadikan sebagai sumber informasi 

umumnya belum dewasa, sehingga seringkali tidak memahami apa yang menjadi 

kebutuhannya, (2) siswa di sekolah umumnya belum bekerja, sehingga sulit 

menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan kebutuhan yang diperlukan, (3) 

mata pelajaran di sekolah, bahkan sampai kompetensi dasar telah ditentukan, Akan 

tetapi sekolah masih dapat melakukan identifikasi kebutuhan misalnya untuk kegiatan 

ekstra kurikuler siswa, dan menentukan mata pelajaran muatan lokal 

Mata pelajaran muatan lokal, sangat mungkin sekolah melakukan identifikasi 

kebutuhan. Apakah muatan lokal tersebut terkait dengan pendidikan keterampilan, 

pendidikan budaya maupun pendidikan lingkungan. Dalam hal ini pihak sekolah dapat 

mengikutsertakan beberapa kelompok, seperti kelompok guru dan pendidik, masyarakat 

termasuk orang tua dan pengguna lulusan, bahkan siswa itu sendiri. Dengan melalui 
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identifikasi kebutuhan dan merumuskan kompetensi dasar, memungkinkan muatan lokal 

yang dipilih dan ditetapkan sekolah menjadi lebih bermakna, bagi siswa, orang tua, 

masyarakat bahkan sekolah sendiri. 

Contoh, sekolah/madrasah A di awal tahun pelajaran bermaksud menetapkan 

muatan lokal. Oleh karena itu sekolah mengundang beberapa kelompok sebagaimana di 

sebutkan di atas. Kesepakatan diperoleh untuk memilih muatan lokal aspek pendidikan 

budaya. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan diperoleh bahwa permasalahan saat 

ini masyarakat sekitar sudah merasakan kehilangan seni budaya ”Gendang Beleq”. 

Padahal menurut masyarakat sekitar alat-alat musik gendang beleq banyak diproduksi di 

tempat tersebut. Saat ini sudah tidak banyak lagi warga yang menekuni kerajinan 

membuat alat musik tersebut, anak-anak mereka tidak mewarisi keterampilan tersebut 

karena disibukkan oleh kegiatan-kegiatan lain. Sementara alat-alat tersebut perlu terus 

dilestarikan dan dikembangkan. Berdasarkan hasil tersebut kemudian sekolah A 

menetapkan muatan lokal kerajinan membuat alat musik tradisional gendang beleq. 

 

B. Merumuskan Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai seseorang 

pada suatu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dalam desain instruksional istilah yang 

digunakan adalah tujuan umum instruksional. Akan tetapi dalam tulisan ini kompetensi 

dasar digunakan dengan maksud untuk mendekatkan kegiatan ini pada pengembangan 

kurikulum yang sudah menjadi bagian keseharian guru di sekolah/madrasah. 

Kegiatan merumuskan tujuan instruksional umum (kompetensi dasar) 

merupakan kegiatan yang dilakukan bersamaan atau sesaat setelah pengembang 

instruksional mendaftar kebutuhan. Dari hasil daftar kebutuhan yang dilakukan dapat 

menetapkan nama mata pelajaran yang diasumsikan diberikan kepada siswa/peserta 

yang bertujuan memecahkan permasalahan instruksional yang dihadapi siswa. Namun 

demikian pengembang instruksional perlu merumuskan kompetensi yang perlu dimiliki 

siswa. Dengan dimiliki kompetensi tersebut diharapkan siswa dapat terpenuhi 

kebutuhannya dan masalah yang dihadapi dapat diatasi. Pertimbangan yang perlu 

diperhatikan dalam merumuskan kompetensi adalah kawasan atau ranah kompetensi 

yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Kompetensi kognitif merupakan 

kemampuan yang membekali siswa untuk menguasai berbagai konsep pengetahuan 

tentang apa yang harus dipelajari. Kompetensi afektif merupakan kemampuan siswa 

dalam menentukan sikap, perasaan, rasa empati dan tanggungjawab. 

Rumusan kompetensi dasar sudah menggunakan keta kerja operasional, karena 

memungkinkan untuk dapat dengan mudah mengukurnya. Beberapa tokoh dari desain 

instruksional menyarankan bahwa dalam merumsukan kompetensi yang penting 

dikuasai siswa supaya menghidari rumusan-rumusan menggunakan kata kerja yang 

umum, dan tidak dapat diukur seperti memahami, mengetahui, mengerti. Kata-kata 

seperti ini tidak dapat diukur dan diamati, karena masih dapat diartikan dengan berbagai 

ragam kemampuan dan keterampilan. Kata mengetahui misalnya, apakah siswa 
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mengetahui untuk menyebutkan, menjelaskan, membedakan, menceritakan, 

mendemonstrasikan dan masih banyak lagi terjemahannya.. 

Sebagai contoh dapat kita kembali kepada muatan lokal ”kerajinan alat 

gendang beleq” yang telah ditetapkan di atas. 

1. siswa akan dapat menganalisis berbagai bahan dan cara membuat kerajinan alat 

musik gendang beleq 

2. siswa akan dapat menentukan sikap dalam melestarikan dan memberdayakan nilai-

nilai kerajinan gendang beleq 

3. siswa akan memiliki keterampilan dalam membuat kerajinan alat musik gendang 

beleq. 

Ketiga contoh rumusan di atas memuat unsur-unsur yaitu siswa yang menjadi 

sasaran kompetensi, prilaku atau kompetensi yang akan dikuasai siswa yaitu 

menganalisis, menentukan sikap, dan keterampilan. Kata kerja yang digunakan harus 

operasional untuk dapat mengukur ketercapaiannya, dan objek yang menjadi materi 

penguasaan siswa. 

Merumuskan kompetensi jangan sampai tertuju bukan kepada siswa sebagai 

contoh: 

1. Tujuan pembelajaran ini untuk memudahkan guru dalam menyajikan materi kepada 

siswa 

2. Guru dapat menjadikan siswa menyelesaikan berbagai tugas-tugas penting dalam 

kegiatan pembelajaran ini. 

Kedua rumusan tujuan tersebut jelas bukan diperuntukkan kepada siswa, 

tetapi terarah kepada guru yang melaksanakan kegiatan mengajar. Dengan rumusan 

tujuan seperti ini, maka alat ukur apapun yang digunakan untuk mencapai ketercapaian 

kompetensi bagi siswa tidak akan dapat digunakan. 

 

C. Rangkuman 

Dalam pengembangan instruksional, bahwa mengidentifikasi kebutuhan 

merupakan upaya untuk mengetahui kompetensi siswa pada saat ini kesenjangannya 

dengan kompetensi siswa yang seharusnya. Untuk melakukan ini tentunya guru sebagai 

pengembang instruksional perlu mengetahui kelompok siapa saja yang dapat 

diikutsertakan dalam melakukan identifikasi kebutuhan tersebut. Adapun kelompok 

orang yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam mengidentifikasi kebutuhan 

adalah (1) siswa, terutama siswa yang telah bekerja, (2) masyarakat termasuk orang tua 

siswa dan orang-orang yang akan menggunakan lulusan (user), dan (3) pendidik 

termasuk guru dan pengelola program pendidikan. 

Langkah-langkah yang dapat diikuti dalam mengidentifikasi kebutuhan adalah 

(1) menentukan kesenjangan unjuk kerja siswa yang disebabkan oleh kekurangan 

kesempatan mendapatkan latihan pada mas lalu, (2) mengidentifikasi bentuk latihan atau 

kegiatan instuksional yang paling tepat, dan (3) menentukan populasi sasaran yang dapat 

mengikuti kegiatan instruksional. Identifikasi kebutuhan di sekolah antara lain 
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disebabkan oleh: (1) siswa yang dijadikan sebagai sumber informasi umumnya belum 

dewasa, sehingga seringkali tidak memahami apa yang menjadi kebutuhannya, (2) siswa 

di sekolah umumnya belum bekerja, sehingga sulit menghubungkan antara apa yang 

mereka pelajari dengan kebutuhan yang diperlukan, (3) mata pelajaran di sekolah, 

bahkan sampai kompetensi dasar telah ditentukan. 

Kegiatan merumuskan tujuan instruksional umum (kompetensi dasar) 

merupakan kegiatan yang dilakukan bersamaan atau sesaat setelah pengembang 

instruksional mendaftar kebutuhan. Dari hasil daftar kebutuhan yang dilakukan dapat 

menetapkan nama mata pelajaran yang diasumsikan diberikan kepada siswa/peserta 

yang bertujuan memecahkan permasalahan instruksional yang dihadapi siswa. Namun 

demikian pengembang instruksional perlu merumuskan kompetensi yang perlu dimiliki 

siswa. Dengan dimiliki kompetensi tersebut diharapkan siswa dapat terpenuhi 

kebutuhannya dan masalah yang dihadapi dapat diatasi. Pertimbangan yang perlu 

diperhatikan dalam merumuskan kompetensi adalah kawasan atau ranah kompetensi 

yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Kompetensi kognitif merupakan 

kemampuan yang membekali siswa untuk menguasai berbagai konsep pengetahuan 

tentang apa yang harus dipelajari. Kompetensi afektif merupakan kemampuan siswa 

dalam menentukan sikap, perasaan, rasa empati dan tanggungjawab. 

 

D. Latihan 

1. Jelaskan pengertian dan tujuan identifikasi kebutuhan 

2. Apa saja pertimbangan kesulitan dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan di 

sekolah 

3. Coba anda rumuskan kompetensi dasar sesuai dengan hasil identifikasi  kebutuhan. 
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PERTEMUAN IV - V 

MELAKUKAN ANALISIS INSTRUKSIONAL 

 

Kompetensi Dasar : Mahasiswa dapat melakukan analisis instruksional  

Indikator  :  

1. menjelaskan pengertian analisis instruksional. 

2. mengidentifikasi kemungkinan terjadi jika tidak melakukan analisis 

instruksional. 

3. mendeskripsikan empat jenis struktur analisis instruksional.  

4. mengembangkan analisis instruksional dengan menggunakan empat struktur 

analisis instruksional. 

 

A. Pengertian Analisis Instruksional 

Kegiatan analisis instruksional tidak banyak dilaksanakan sebelum 

mengembangkan tujuan khusus instruksional atau dalam tulisan ini diidentikkan dengan 

indikator pencapaian kompetensi. Analisis instruksional merupakan langkah penting 

yang harus dilakukan. Kegiatan langsung melompat kepada merumsukan indikator dapat 

menyebabkan proses akan berjalan tidak efektif. Beberapa kemungkinan yang terjadi 

jika pengembang instruksional tidak melakukan analisis instruksional tetapi langsung 

dari kompetensi dasar kepada merumsukan indikator adalah : 

1. tidak konsistennya rumusan indikator dengan kompetensi dasar 

2. rumusan indikator kemungkinan tidak lengkap atau berlebihan 

3. kemampuan yang tertuang dalam indikator belum tentu mengacu kepada 

kemampuan pada rumusan kompetensi dasar. 

4. urutan isi pembelajaran tidak sistematik 

5. titik berangkat mengajarkan materi tidak sesuai dengan kemampuan awal siswa 

Sebelum merumuskan indikator, pengembang instruksional penting melalui 

analisis instruksional dan juga mengidentifikasi karakteristik siswa. Keterampilan dalam 

melakukan analisis intruksional penting artinya karena prilaku atau pengetahuan dan 

keterampilan maupun sikap yang harus diberikan lebih dahulu dapat ditentukan dari 

prilaku, pengetahuan, sikap dan keterampilan lainnya. 

Analisis instruksional merupakan proses menjabarkan prilaku-

prilaku/pengetahuan, sikap dan keterampilan umum menjadi prilaku-

prilaku/pengetahuan keterampilan sikap yang lebih khusus dan terperinci. Melalui 

analisis instruksional akan tergambar susunan prilaku/pengetahuan, sikap dan 

keterampilan menjadi lebih jelas kedudukannya, prilaku khusus dari yang paling awal 

sampai dengan prilaku yang paling akhir.  
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B. Macam-macam Struktur Analisis Instruksional 

Terdapat empat macam struktur analisis instruksional, yaitu (1) struktur 

analisis hirarkikal, (2) struktur analisis prosedural, (3) struktur analisis pengelompokan 

dan (4) struktur analsis kombinasi. 

1. Struktur analisis hirarkikal 

Prilaku dalam struktur analisis hirarkikal adalah terdapat prilaku yang harus 

dikuasai (diajarkan) lebih dahulu baru dapat melangkah ke prilaku berikutnya. 

Artinya dalam struktur analisis ini terdapat prilaku/pengetahuan, sikap dan 

keterampilan prasyarat untuk prilkau lainnya. Misalnya, jika siswa telah menguasai 

prilaku A, maka ia dapat melanjutkan ke prilaku B. Kedudukan prilaku A dan B 

adalah hirarkikal. Dalam mata pelajaran misalnya dapat diambil contoh; 

penjumlahan diberikan lebih dahulu baru kemudian ke pengurangan, perkalian dan 

pembagian. Atau anak harus dapat menulis huruf dan menyebutkan nama huruf, baru 

kemudian diajarkan menulis kata, lalu menulis kalimat dan seterusnya. Jika struktur 

analisis ini digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 02 : Struktur analisis hirarkikal 

 

Model struktur di atas menunjukkan bahwa prilaku/pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang paling bawah harus dikuasai terlebih dahulu baru kemudian dapat 

melanjutkan kepada prilaku/pengetahuan yang di atasnya. Dapat dilihat bahwa 

prilaku/pengetahuan yang di bawah merupakan prasyarat prilaku/pengetahuan yang 

di atasnya. 

 

2. Struktur analisis prosedural 

Dalam struktur analisis hirarkikal, kedudukan prilaku/pengetahuan adalah 

terdapat prilaku prasyarat, dimana dalam penyajiannya kepada siswa harus benar-

benar dimuali dari prilaku/pengetahuan yang paling bawah. Berbeda dengan struktur 

analisis prosedural, dimana setiap prilaku/pengetahuan yang ada tidak terdapat 

prilaku/pengetahuan yang menjadi prasyarat untuk prilaku lainnya. Kedudukan 

Menuliskan kalimat 

Menuliskan kata 

Menyebutkan dan menuliskan huruf 
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dalam struktur analisis prosedural sama, oleh karena itu dalam mengajarkannya 

kepada siswa dapat dimulai dari prilaku/pengetahuan yang mana saja. Struktur 

analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 03: Struktur analisis prosedural 

Struktur analisis prosedural ini memperlihatkan bahwa kedudukan setiap 

prilaku/pengetahuan yang ada memiliki kedudukan yang setara, tidak saling 

mempersyaratkan. Prilaku/pengetahuan tentang pengertian shalat wajib tidak 

menjadi prasyarat untuk dapat menguasai prilaku/pengetahuan tentang niat shalat 

wajib. Demikian pula prilaku/pengetahuan tentang niat shalat wajib tidak menjadi 

prasyarat untuk pengetahuan/prilaku tentang rukun shalat dan begitu seterusnya. 

 

3. Struktur analisis pengelompokan 

Struktur analisin ini merupakan gabungan dari dua struktur analisis yaitu 

struktur analisis hirarkikal dengan struktur analisis prosedural. Kedua struktur ini 

tergabung dalam satu model struktur. Dimana di dalamnya terdapat prilaku prasyarat 

dan juga prilaku atau pengetahuan yang prosedural. Jika dibuat dalam bentuk 

struktur akan terlihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 04 : Struktur analisis pengelompokan 

Pengertian shalat wajib Niat shalat wajib Rukun shalat 

Yang batalkan shalat Raka’at shalat wajib 

Membaca dua ayat pendek dengan fasih 

Membaca surat Al-Ikhlas dengan fasih Membaca surat An-Nas dengan fasih 

Memberi contoh bacaan sesuai hk 

bacaan tajwid dlm surat Al-Ikhlas 

Mengidentifikasi hk bacaan dalam surat 

Al-Ikhlas 

Memberi contoh bacaan sesuai hk 

bacaan tajwid dlm surat An-Nas 

Mengidentifikasi hk bacaan dalam surat 

An-Nas 
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Gambar di atas memperlihatkan bahwa terdapat dua struktur analisis. 

Analisis hirarkikal diperlihatkan dalam prilaku/pengetahuan yang dimulai dari 

bawah sampai kepada prilaku/pengetahuan yang paling atas. Sedangkan analisis 

prosedural ditunjukkan pada dua prilaku/pengetahuan yaitu membaca surat Al-Ihlas 

dan membaca surat An-Nas. Yang mana saja dari kedua prilaku/pengetahauan 

tersebut dapat diajarkan terlebih dahulu, karena salah satunya tidak menjadi 

prasyarat. 

 

4. Struktur Analisis Kombinasi 

Struktur analisis ini merupakan struktur analsis yang lebih kompleks, karena 

terdiri dari tiga jenis struktur analisis, hirarkikal, prosedural dan pengelompokan. 

Kompetensi dan materi yang menggunakan analisis inipun terdiri dari banyak 

hirarkikal maupun prosedural. Prilaku/pengetahuan dibawahnya dapat saja memiliki 

prasyarat lain yang juga prosedural, maupun hirarkikal dan pengelompokan. 

Struktur ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 05: Struktir analisis kombinasi 

Keterangan : 

A. Melaksanakan shalat wajib dengan denar 

A. 1. pengertian shalat wajib 

A. 2. menyebutkan macam shalat wajib 

A. 3. bacaan dalam shalat 

A.3.1. membaca surat Alfatihah dengan fasih 

 A.3.1.1. menyebutkan hk bacaan dalam Al-Fatihah 

 A.3.1.2. memberi contoh bacaan fasih surat Al-Fatihah 

A.3.2. membaca do’a iftitah 

 A.3.2.1. menyebutkan hk bacaan dalam do’a iftitah 

 A.3.2.2. memberi contoh bacaan fasih dalam do’a iftitah 

A 

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 

A.3.1 

A.3.1.1 

A.3.2 

A.3.1.2 A.3.2.1 A.3.2.2 

A.4.1 A.4.2 
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A.4. Gerakan dalam shalat 

 A.4.1. menyebutkan gerakan-gerakan dalam shalat 

 A.4.2. memperagakan gerakan dalam shalat secara urut 

A.5. mengidentifikasi hal-hal yang membatalkan shalat 

A.6. mengidentifikasi syarat sah shalat 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat ketiga struktur analisis di 

dalamnya. Kompetensi A akan dapat dikuasai siswa jika seluruh 

prilaku/keterampilan yang dibawahnya telah dikuasai, oleh karena itu 

prilaku/pengetahuan di bawahnya harus diajarkan lebih dahulu. Prilaku/pengetahuan 

yang disimbulkan oleh A1 – A6 adalah prosedural. Yang mana saja diajarkan lebih 

dahulu tidak akan menjadi penyebab dapat atau tidak dapat siswa melakukan di 

antara prilaku/pengetahuan lainnya. Namun di anatar A1 – A6 terdapat pula dua 

prilaku yang memerlukan prasyarat untuk dapat melakukan prilaku di atasnya. 

Misalnya prilaku/pengetahuan pada A3 dan A4. Untuk dapat melakukan prilaku A3 

dan A4 guru harus mengajar prilaku A.3.1 dan A.3.2 untuk prilaku A3, namun 

demikian antara A.3.1 dan A.3.2 dapat didahulukan yang mana saja di antara 

keduanya. Demikian pula guru harus mengajar prilaku A.4.1 dan A.4.2 untuk prilaku 

A4, namun demikian antara A.4.1 dan A.4.2 dapat didahulukan yang mana saja di 

antara keduanya. 

 

C. Rangkuman 

Analisis instruksional merupakan proses menjabarkan prilaku-

prilaku/pengetahuan, sikap dan keterampilan umum menjadi prilaku-

prilaku/pengetahuan keterampilan sikap yang lebih khusus dan terperinci. Melalui 

analisis instruksional akan tergambar susunan prilaku/pengetahuan, sikap dan 

keterampilan menjadi lebih jelas kedudukannya, prilaku khusus dari yang paling awal 

sampai dengan prilaku yang paling akhir. 

Beberapa kemungkinan yang terjadi jika pengembang instruksional tidak 

melakukan analisis instruksional tetapi langsung dari kompetensi dasar kepada 

merumsukan indikator adalah : 

1. tidak konsistennya rumusan indikator dengan kompetensi dasar 

2. rumusan indikator kemungkinan tidak lengkap atau berlebihan 

3. kemampuan yang tertuang dalam indikator belum tentu mengacu kepada 

kemampuan pada rumusan kompetensi dasar. 

4. urutan isi pembelajaran tidak sistematik  

5. titik berangkat mengajarkan materi tidak sesuai dengan kemampuan awal siswa 

Terdapat empat macam struktur analisis instruksional, yaitu (1) struktur 

analisis hirarkikal, (2) struktur analisis prosedural, (3) struktur analisis pengelompokan 

dan (4) struktur analsis kombinasi. 

 

D. Latihan 
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1.  Jelaskanlah pengertian analisis instruksional 

2. Identifikasi kemungkinan terjadi jika tidak melakukan analisis instruksional 

3. Deskripsikan empat jenis struktur analisis instruksional 

4. Buatlah salah satu contoh analisis instruksional dengan berdasarkan kompetensi dasar 

pada salah sau mata pelajaran 
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PERTEMUAN VI  

MENGIDENTIFIKASI PRILAKU AWAL 

DAN KARAKTERISTIK SISWA 

 

Kompetensi Dasar : Mahasiswa dapat mengidentifikasi karakteristik dan prilaku awal 

siswa berkenaan dengan desain instruksional 

Indikator :  

1. Mengidentifikasi karakteristik siswa 

2. mengidentifikasi prilaku awal siswa 

 

Melakukan identifikasi terhadap karakteristik dan prilaku awal siswa 

merupakan dua kegiatan yang dilakukan hampir bersamaan dengan kegiatan melakukan 

analisis instruksional. Khususnya dalam melakukan identifikasi terhadap prilaku awal 

siswa dapat dilakukan dengan pertama siswa menyesuaikan diri dengan materi yang 

akan dipelajari dan kedua materi yang harus disesuaikan dengan kemampuan awal 

siswa.  

 

A. Mengidentifikasi Prilaku Awal Siswa 

Sebagaimana disebutkan di atas, untuk dapat mengidentifikasi prilaku awal 

siswa terhadap materi tertentu dapat dilakdanakan dengan dua cara. 

Cara yang pertama umumnya siswa harus memenuhi berbagai persyaratan 

yang ketat untuk dapat ikut serta mempelajari prilaku/pengetahuan/keterampilan 

tertentu. Hal ini dapat ditemukan dalam kegiatan penerimaan siswa  ataupun mahasiswa 

baru, dimana para calon siswa ataupun mahasiswa tersebut harus menyesuaikan diri 

dengan materi yang akan dipelajari melalui pemenuhan berbagai persyaratan tertentu. 

Misalnya harus pernah menempuh mata pelajaran tertentu, atau telah lulus pada mata 

kuliah tertentu, memiliki ijazah, dan sertifikat tertentu. Dengan demikian para calon 

siswa atau mahasiswa bersangkutan harus telah memiliki bekal kemampuan untuk dapat 

bersaing. Selain itu harus melalui tes yang ketat, apakah nantinya benar-benar calon 

tersebut menjadi calon yang terpilih karena telah memiliki penguasan dasar terhadap 

materi pelajaran yang akan ditempuh pada jenjang tersebut. 

Cara kedua adalah materi yang akan disesuaikan dengan kemampuan awal 

siswa. Cara kedua ini memberikan kesempatan kepada semua orang yang memiliki 

keinginan untuk mempelajari materi tersebut baik orang tesebut telah memiliki atau 

tidak memiliki sama sekali kemampuan awal pada materi tesebut. Oleh karena itu 

materilah yang harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Dengan demikian melalui 

cara ini siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing, peran guru adalah 

sebagai fasilitator, membantu siswa untuk dapat menguasai prilaku/pengetahuan/ 

keterampilan yang diinginkan. 
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Kedua cara ini memang tidak semudah yang digambarkan dalam 

pelaksanaannya. Akan tetapi dapat dengan menggunakan kedua cara tersebut, yaitu 

setelah melalui seleksi yang bertujuan untuk seleksi administrasi, maka dapat 

dilanjutkan dengan melakukan tes ataupun pengamatan terhadap kemampuan awal 

siswa. Tes atau pengamatan terhadap kemampuan awal ini tidak dimaksudkan untuk 

tidak mengikutsertakan siswa jika terdapat di antara siswa sama sekali belum memiliki 

kemampuan awal yang diperlukan. Tetapi lebih dimaksudkan untuk kepentingan 

medesain bahan ajarnya dan rancangan sistem instruksionalnya. 

Dalam melaksanakan kegiatan ini beberapa komponen yang dapat 

dimanfaatkan atau dilibatkan adalah : 

1. Siswa bersangkutan 

2. Orang yang mengenal kemampuan siswa, misalnya guru yang pernah 

membimbingnya 

3. Pelaksana pendidikan dalam hal ini adalah mereka yang perna mengajarkan mata 

pelajaran bersangkutan. 

Untuk tidak mengaburkan maksud dari mengdentifikasi priaku awal siswa 

dengan analisis kebutuhan instruksional, berikut disebutkan beberapa hal yang dapat 

memperjelas keduanya: 

1. Analisis kebutuhan instruksional dilaksanakan untuk menemukan ada tidaknya 

permasalahan, dan dapat tidaknya permasalahan tersebut diselesaikan dengan 

kegiatan instruksional, sedangkan identifikasi prilaku awal siswa tidak berhubungan 

dengan hal tersebut 

2. Analisis kebutuhan instruksional yang dilakukan sebagai dasar untuk merumuskan 

tujuan umum ataupun kompetensi dasar, sedangkan pada identifikasi prilaku awal 

siswa dimaksudkan untuk menemukan prilaku-prilaku khusus siswa baik yang belum 

maupun yang sudah dikuasai siswa. 

3. Identifikasi prilaku awal siswa dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan titik 

awal mengajarkan materi pelajaran sesuai dengan kemampuan awal siswa, 

sedangkan analisis kebutuhan insruksional adalah untuk memastikan pemecahan 

permasalahan melalui kegiatan instruksional. 

 

B. Mengidentifikasi Karakteristik Siswa 

Selain melakukan identifikasi prilaku awal siswa, juga penting melakukan 

identifikasi terhadap karakteristik siswa yang berhubungan dengan pengembangan 

bahan instruksional dan kepentingan kegiatan sistem instruksional. Bagi seorang 

pengembang instuksional, minat siswa menjadi bagian yang sangt penting diperhatikan. 

Apabila sebagian besar siswa senang kepada bidang olah raga atau seni, maka materi 

pelajaran tersebut dapat diintegerasikan dengan contoh-contoh pada bidang olah raga 

maupun seni. Seni juga dapat dijadikan sebagai bagian dalam mengembangkan strategi 

pembelajaran, seperti belajar sambil bernyanyi, mengembangkan media pembelajaran 

yang menarik. Bahkan jika siswa  senang dengan lelucon, anekdot, guru harus 
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mempertimbangkan untuk digunakan dalam pengembangan implementasi strategi 

pembelajaran. 

Dalam melakukan identifikasi karakteristik siswa beberapa hal yang dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan, misalnya : 

1. Tempat kelahiran dan tempat dibesarkan siswa 

2. Pekerjaan atau bidang pengetahuan yang menjadi keahliannya atau yang dicita-

citakan 

3. Kesenangan (hoby) 

4. Bahasa sehari-hari dan bahasa lain (asing) yang dikuasai 

5. Sumber-sumber belajar lain yang mendukung penguasan pengetahuan sikap dan 

keterampilan siswa dalam mempelajari materi tersebut 

6. Bahan dan alat lain yang dianggap penting bagi pengembangan instruksional. 

 

C. Rangkuman 

Dalam melakukan identifikasi terhadap prilaku awal siswa dapat dilakukan 

dengan pertama siswa menyesuaikan diri dengan materi yang akan dipelajari dan kedua 

materi yang harus disesuaikan dengan kemampuan awal siswa. Cara yang pertama 

umumnya siswa harus memenuhi berbagai persyaratan yang ketat untuk dapat ikut serta 

mempelajari prilaku/pengetahuan/keterampilan tertentu. Hal ini dapat ditemukan dalam 

kegiatan penerimaan siswa  ataupun mahasiswa baru, dimana para calon siswa atauoun 

mahasiswa tersebut harus menyesuaikan diri dengan materi yang akan dipelajari melalui 

pemenuhan berbagai persyaratan tertentu. 

Cara kedua adalah materi yang akan disesuaikan dengan kemampuan awal siswa. 

Cara kedua ini memberikan kesempatan kepada semua orang yang memiliki keinginan 

untuk mempelajari materi tersebut baik orang tesebut telah memiliki atau tidak memiliki 

sama sekali kemampuan awal pada materi tesebut. Oleh karena itu materilah yang harus 

disesuaikan dengan kemampuan siswa. Dengan demikian melalui cara ini siswa dapat 

belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. 

Dalam melakukan identifikasi karakteristik siswa beberapa hal yang dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan, misalnya : 

1. Tempat kelahiran dan tempat dibesarkan siswa 

2. Pekerjaan atau bidang pengetahuan yang menjadi keahliannya atau yang dicita-

citakan 

3. Kesenangan (hoby) 

4. Bahasa sehari-hari dan bahasa lain (asing) yang dikuasai 

5. Sumber-sumber belajar lain yang mendukung penguasan pengetahuan sikap dan 

keterampilan siswa dalam mempelajari materi tersebut 

6. Bahan dan alat lain yang dianggap penting bagi pengembangan instruksional. 
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PERTEMUAN  VII - VIII 

MENGEMBANGKAN INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 

 

Kompetensi Dasar : Mahasiswa dapat mengembangkan indikator dan tujuan 

pembelajaran sesuai dengan unsur-unsur perumusannya. 

Indikator: 

1. menjelaskan pengertian indikator 

2. menjelaskan ketentutan-ketentuan yang perlu diperhatikan dalam merumuskan 

indikator 

3. membedakan antara indikator dengan tujuan pembelajaran 

4. menjelaskan unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran 

5. merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar. 

 

Pengembangan instruksional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran, harus memiliki komponen tujuan yang dapat diukur. Dalam 

bagian ini akan dipaparkan pentingnya perumusan indikator dan tujuan pembelajaran. 

Indikator dan tujuan pembelajaran merupakan dua komponen yang sering kali sulit 

untuk dibedakan. Satu sisi indikator merupakan bagian yang termasuk dalam tujuan 

pembelajaran, tetapi di sisi lain tujuan menjadi bagian yang lebih spesifik dibandingkan 

dengan indikator. 

Dalam rancangan program pembelajaran yaitu Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh guru, kedua komponen ini tetap dimasukkan.Akan 

tetapi sering kali ditemukan kedua rumusan tersebut tidak dapat dibedakan dengan jelas, 

atau bahkan tidak jelas manakah antara keduanya yang menjadi akhir dari apa yang akan 

dicapai, apakah indikator atau tujuan. Manakah di anatar  keduanya yang dijadikan 

sebagai salah satu acuan dalam menyusun alat tes. 

Untuk kepentingan dalam mengembangkan desain pembelajaran dalam tulisan 

ini, akan diuraikan berturut-turut tentang indikator dan tujuan pembelajaran secara 

terpisah. 

 

B. Perumusan Indikator Hasil Belajar 

Indikator merupakan penanda. Jika dalam kegiatan pembelajaran, maka 

indikator merupakan penanda pencapaian satu kompetensi dasar. Diketahui bahwa 

kompetensi dasar adalah bagian dari standar kompetensi, artinya satu standar 

kompetensi terdiri dari beberapa kompetensi dasar, demikian pula satu kompetensi dasar 

dapat dirumuskan menjadi beberapa indikator. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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Dalam merumuskan indikator beberapa hal yang perlu diperhatikan antara 

lain : 

1. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh 

perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 

2. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan 

pendidikan, dan potensi daerah 

3.  Digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. 

4. Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator (lebih dari dua) 

5. Indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan/atau 

diobservasi 

6. Tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam 

KD  

7. Prinsip pengembangan indikator adalah sesuai dengan kepentingan (Urgensi), 

kesinambungan (Kontinuitas), kesesuaian (Relevansi) dan Kontekstual 

8. Keseluruhan indikator dalam satu KD merupakan tanda-tanda, perilaku, dan lain-lain 

untuk pencapaian kompetensi yang merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan 

bertindak secara konsisten. 

Beberapa kata kerja yang dapat digunakan dalam rumusan indikator, antara 

lain : 

 

 

 

 Kompetensi Dasar 

Indikator 

Standar Kompetensi 
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Contoh rumusan indikator : 

Kompetensi Dasar: Mendeskripsikan shalat-shalat sunat 

Indikator       : 

1. menjelaskan pengertian shalat sunat 

2. menyebutkan macam-macam shalat sunnat 

3. membedakan shalat sunnat rawatib dengan shalat sunat 

lainnya 

4. menjelaskan fadilah shalat sunnat 

 

B. Perumusan tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran yang dikenal dalam desain pembelajaran adalah tujuan 

pembelajaran khusus. Rumusan tujuan ini dikembangkan setelah pengembang 

menyelesaikan analisis instruksional. Seringkali guru merumuskan tujuan pembelajaran 

ini dengan membuka, membolak balik buku mata pelajaran. Cara ini sesungguhnya 

merupakan langkah yang keliru, karena dapat memunculkan rumusan tujuan 

 Merumuskan 

 Menjiplak 

 Menirukan 

 Meloncat 

 Melaksanakan 

 Mengamati 

 Menendang 

 Mengukur 

 Menceritakan 

 Melafalkan 

 Menghafalkan 

 Membacakan 

 Menemukan 

 Mengidentifikasi 

 dan lain-lain 

 Dan lain-lain 

 Menyebutkan 

 Menjelaskan 

 Membedakan 

 Mendeskripsikan 

 Mendemonstrasikan 

 Memberi contoh 

 Menghitung 

 Menyelesaikan 

 Menggambar 

 Menyusun 

 Menilai 

 Menganalisis 

 Menyimpulkan 

 Melaporkan 

 Menunjukkan 
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pembelajaran yang sangat banyak dan tidak konsisten dengan tujuan umum 

pembelajaran. Jika ini diidentiikan dengan rumusan indikator, maka rumusan indikator 

yang didasarkan atas buku mata pelajaran, psdtilsh rumusan indikator tersebut sangat 

banyak dan belum tentu konsisten dengan kompetensi dasar yang ada. 

Untuk membedakan rumusan tujuan pembelajaran dengan indikator, dapatlah 

memperhatikan bahwa rumusan tujuan pembelajaran lebih spsesifik dari rumusan 

indikator. Akan tetapi sering kali rumusan tujuan pembelajaran ini sama dengan 

rumusan indikator, dikarenakan rumusan pada indikator sudah sangat spesifik. Lebih 

jauh untuk dapat membedakan rumusan tujuan pembelajaran dengan indikator dapat 

menggunakan beberapa unsur yang terdapat dalam rumusan tujuan pembelajaran yaitu 

unsur A, B, C, D dan O.  

Unsur A merupakan audience, adalah sasaran yang dikenai oleh tujuan 

tersebut. Jika ini dalam kegiatan pembelajaran, maka audience yang dimaksud adalah 

siswa, bukan lainnya. Audience tersebut harus benar-benar jelas, misalnya ”Siswa kelas 

II MTs. dapat.......” Akan tetapi dalam rumusan tujuan pembelajaran secara umum tidak 

harus serinci itu, karena keterangan ”kelas II MTs” sudah disebutkan pada identitas mata 

pelajaran, sehingga cukup dengan ”Siswa (A) dapat.....” 

Unsur B adalah behavior, yaitu prilaku/pengetahuan/keterampilan yang akan 

dapat dilakukan siswa setelah mempelajari materi untuk mencapai tujuan tersebut. 

Prilaku inilah yang harus menggunakan kata kerja dan observable (dapat diamati), serta 

dapat dengan mudah diukur. ”Siswa (A) dapat menunjukkan (B)........” Unsur O adalah 

materi yang harus melekat pada prilaku yang harus dikuasai siswa, misalnya letak Ibu 

Kota Nusa Tenggara Barat, nama batas wilayah propinsi NTB, rukun iman, rukun Islam 

dan lain-lain. Misalnya ”Siswa (A) dapat menunjukkan (B) batas-batas Kabupaten 

Lombok Barat (O)........” 

Unsur C adalah condition, merupakan benda, proses, waktu dan lingkungan 

yang dapat memberi pengaruh terhadap kemampuan siswa dalam melakukan suatu 

prilaku dalam tujuan yang dirumuskan. Kondisi benda seperti, peta, globe, kalkulator, 

kamus atau alat peraga maupun media lainnya. Kondisi waktu misalnya 5 menit, 10 

menit, 20 menit dan seterusnya, sedankan kondisi lingkungan misalnya tempat-tempat 

yang menjadikan siswa dapat melakukan kegiatan sesungguhnya. Contoh rumusan 

tujuan pembelajaran dengan memasukkan kondisi, misalnya ”Dengan mengamati Peta 

Pulau Lombok (C) Siswa (A) dapat menunjukkan (B) batas-batas Kabupaten Lombok 

Barat........” 

Unsur D adalah degree, merupakan batas, target pencapaian kemampuan 

siswa dalam melakukan suatu prilaku dalam rumusan tujuan pembelajaran. Misalnya 

dengan tepat 75%, benar 80%, atau benar 100%. Khusus untuk ilmu-ilmu sosial batas 

atau degree tersebut tidak ada ketentuan baku, akan tetapi dapat ditentukan oleh guru 

dengan mempertimbangkan karakteridtik siswa, tingkat kesulitan materi maupun 

fasilitas yang dapat mendukung siswa untuk dapat melakukan prilaku tersebut. Tetapi 

dalam ilmu-ilmu pasti dapat menggunakan benar 100%. Misalnya 2 x 2 = 4, itu sudah 
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pasti siswa harus menjawab dengan benar 100%. Unsur D ini juga dapat membantu 

dalam penskoran terhadap kemampuan siswa dalam melakukan prilaku tersebut. Jika 

misalnya dalam menunjukkan batas-batas Kabupaten Lombok Barat sudah 

memperlihatkan intinya, tanpa harus menguaraikan secara rinci maka sudah dapat 

dikategorikan benar dan siswa akan mendapat skor tertinggi pada penguasaan prilaku 

dalam tujuan tersebut. 

Contoh rumusan tujuan yang dilengkapi dengan unsur A, B, C, D dan O 

adalah :  

1. Dengan mengamati Peta Pulau Lombok (C) Siswa (A) dapat menunjukkan (B) batas-

batas Kabupaten Lombok Barat dengan benar 85%.(D) 

2. Siswa (A) dapat menghafalkan (B) secara urut 99 sifat Allah (O) dengan benar 100% 

(D) dalam waktu 5 menit (C). 

3. Dengan diberikan alat peraga (C) siswa (A) dapat menyusun(B)  balok dari ukuran 

paling besar sampai ukuran paling kecil(O)  dengan benar 100% (D). 

4. Siswa (A) dapat mempraktikkan (B) cara berwudlu (O) di tempat wudlu (C) dengan 

benar 85% (D). 

Urutan dalam menempatkan unsur-unsur tersebut juga tidak harus A, B, C, D 

dan O. Dapat saja terjadi sebagaimana contoh di atas, misalnya C, A, B, O, D; A, B, O, 

D, C; A, B, O, C, D.  

Namun demikian untuk diperhatikan, bahwa tidak selalu seluruh unsur-unsur 

tersebut harus dimasukkan dalam setiap rumusan tujuan pembelajaran. Sebagai contoh 

unsur C (kondisi), jika kondisi terlalu nyata atau hal tersebut sudah pasti menjadi bagian 

keseharian siswa maka tidak perlu dimasukan. Misalnya: ”Dengan diberikan pensil dan 

buku siswa dapat menyebutkan secara tertulis lima rukun Islam dengan benar 85%. 

Kondisi pensil dan buku disebut sebagai kondisi terlalu nyata, karena siswa sudah pasti 

memiliki hal tersebut. 

 

 

C. Rangkuman 

Indikator merupakan penanda. Jika dalam kegiatan pembelajaran, maka 

indikator merupakan penanda pencapaian satu kompetensi dasar. Dalam merumuskan 

indikator beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : 

1. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh 

perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 

2. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan 

pendidikan, dan potensi daerah 

3.  Digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. 

4. Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator (lebih dari dua) 

5. Indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan/atau 

diobservasi 
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6. Tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam 

KD  

7. Prinsip pengembangan indikator adalah sesuai dengan kepentingan (Urgensi), 

kesinambungan (Kontinuitas), kesesuaian (Relevansi) dan Kontekstual 

8. Keseluruhan indikator dalam satu KD merupakan tanda-tanda, perilaku, dan lain-lain 

untuk pencapaian kompetensi yang merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan 

bertindak secara konsisten. 

Untuk membedakan rumusan tujuan pembelajaran dengan indikator, dapatlah 

memperhatikan bahwa rumusan tujuan pembelajaran lebih spsesifik dari rumusan 

indikator. Akan tetapi sering kali rumusan tujuan pembelajaran ini sama dengan 

rumusan indikator, dikarenakan rumusan pada indikator sudah sangat spesifik. Lebih 

jauh untuk dapat membedakan rumusan tujuan pembelajaran dengan indikator dapat 

menggunakan beberapa unsur yang terdapat dalam rumusan tujuan pembelajaran yaitu 

unsur A (Audience), B (Behavior), C (Condition), D Degree) dan O (Obyek materi). 

 

D. Latihan 

1. Jelaskanlah pengertian indikator 

2. Jelaskan ketentutan-ketentuan yang perlu diperhatikan dalam merumuskan indikator 

3. Bedakan antara indikator dengan tujuan pembelajaran 

4. Jelaskan unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran 

5. Rumuskanlah contoh indikator berdasarkan KD yang anda pilih 

6. Rumuskanlah contoh tujuan pembelajaran yang memuat unsur-unsur A, B, C, D dan 

O 
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PERTEMUAN IX 

MENYUSUN TES ACUAN PATOKAN 

 

Kompetensi Dasar : Mahasiswa dapat menyusun tes acuan patokan dengan benar 

Indikator  : 

1. menjelaskan pengertian tes acuan patokan 

2. mengidentifikasi langkah-langkah dalam menyusun tes acuan patokan 

3. menyusun tes acuan patokan sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran 

pada mata pelajaran yang dikembangkan 

 

Dalam langkah sebelumnya pengembang telah melakukan identifikasi prilaku 

dan karakteristik siswa, dan mengembangkan indikator dan tujuan pembelajaran. Kedua 

langkah ini merupakan dasar bagi guru atau pengembang instruksional untuk 

melanjutkan kepada langkah berikutnya yaitu menyusun tes acuan patokan. 

Sebaiknya para guru dan pengembang instruksional menghentikan kebiasaan 

menyusun tes untuk mengukur penguasaan siswa terhadap prilaku dalam indikator dan 

tujuan setelah semua kegiatan instruksional usai dilaksanakan. Cara ini akan dapat 

berdampak kepada tes yang disusun tidak dapat mengukur prilaku yang telah 

dirumuskan dalam indikator dan tujuan pembelajaran, tes yang disusun umumnya 

muncul dari materi yang paling diingat guru sehingga belum tentu cocok dengan 

rumusan indikator dan tujuan pembelajaran. Padahal tes yang harus disusun seharusnya 

tes yang sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran, karena dalam tujuan tersebut 

memuat prilaku yang harus dikuasai siswa setelah mereka melalui kegiatan 

instruksional. 

 

A. Pengertian Tes Acuan Patokan 

Tes acuan patokan bukanlah tes yang dimaksudkan untuk mengetahui 

kedudukan seseorang dalam kelompoknya, bukan untuk menentukan posisi seseorang 

sebagai juara 1 atau juara lainnya. Tetapi tes acuan patokan merupakan tes yang 

dikembangkan berdasarkan rumusan indikator dan tujuan instruksional, atau dengan kata 

lain tes acuan patokan digunakan untuk mengkur penguasaan siswa terhadap prilaku 

yang terdapat dalam rumusan indikator dan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu tes 

acuan patokan dikatakan sebagai tes yang valid jika tes tersebut benar-benar relevan 

dengan indikator dan tujuan instruksional. 

Dalam tes acuan patokan ini, jika siswa dapat menyelesaikan seluruh tes 

tersebut dengan benar 100%, maka siswa telah dapat menguasai prilaku yang terdapat 

dalam seluruh indikator tersebut, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang ditujuan 

agar siswa menguasai prilaku tersebut telah efektif.  Apabila seluruh tes tersebut dapat 
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dijawab dengan benar oleh siswa bukan berarti tes tersebut terlalu mudah dan tidak perlu 

dilakukan revisi terhadap tes tersebut. Akan tetapi jika seluruh tes tersebut tidak dapat 

diselesaikan dengan baik oleh siswa, maka yang mungkin terjadi adalah ketidakefektifan 

dalam proses pembelajaran yang telah diselenggarakan. Dengan demikian maka yang 

harus diperbaiki adalah pelaksanaan proses pembelajaran untuk pencapaian indikator 

yang telah dirumuskan. 

 

B. Langkah-langkah dalam Menyusun Tes Acuan Patokan 

Dalam menyusun tes acuan patokan ini beberapa langkah harus diperhatikan, 

yaitu : 

1. menuliskan maksud tes. Tes acuan patokan umumnya dilaksanakan untuk dua 

maksud: 

a. mengukur secara cermat penguasaan siswa terhadap setiap prilaku dalam 

indikator.  

b. dapat digunakan untuk memberikan umpan balik tentang hasil belajar siswa 

dalamn setiap tahap proses pembelajaran. 

c. Memberi petunjuk tentang kesulitan siswa dalam bagian-bagian tertentu dari 

bahan instruksional yang digunakan. 

d. Menilai efektivitas sistem instruksional secara keseluruhan 

2. membuat tabel spesifikasi yang terdiri dari kolom daftar prilaku, bobot tes, jenis tes 

dan jumlah butir tes, sebagai tampak berikut ini : 

 

Daftar Prilaku Bobot Jenis tes Jumlah 

butir tes 

1 2 3 4 

 

  

 

 

   

    

 

Pada kolom daftar prilaku berisikan tentang seluruh prilaku yang yang 

terdapat dalam rumusan indikator yang telah dirumukan. Misalnya; menyebutkan, 

menjelaskan, membedakan, mendeskripsikan, memberi contoh, mendemonstrasikan, 

melafalkan, menuliskan dan lain-lainnya sesuai dengan prilaku dalam rumusan 

indikator. Pada kolom bobot diisi dengan bobot yang ditetapkan sesuai dengan 

tingkat kemudahan dan kesulitan siswa dalam melakukan prilaku pada indikator 

tersebut. Tetapi yang harusdiperhatikan adalah seluruh indikator tersebut jika 

dijumlahkan seluruh bobotnya menjadi 100. Kolom jenis tes memuat tentang jenis 

tes yangh ditetapkan oleh guru atau pengembang instruksional, yang tentunya 
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disesuai dengan prilaku yang terdapat dalam rumusan indikator. Untuk lebih jelas 

beriktu contoh : 

 

 

Daftar Prilaku Bobot 

Prosentase 

Jenis tes Jumlah 

butir tes 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

2 

3 

4 

6 

10 

15 

5 

10 

20 

25 

Pilihan Ganda 

Benar Salah 

Menjodohkan 

Pilihan ganda 

Tes karangan 

Tes penampilan 

Pilihan ganda 

Tes karangan 

Tes karangan 

Tes penampilan 

2 

3 

4 

6 

2 

1 

5 

2 

3 

1 

 100  29 

Keterangan:   20 tes obyektif 

  7 tes karangan 

  2 tes penampilan/unjuk kerja 

 

3. Menulis dan merakit tes, yaitu setiap tes ditulis berdasarkan tabel sepesifikasi yang 

telah dibuat, kemudian dirakit, dikelompokkan sesuai dengan jenis tes yang 

ditentukan. 

4. Menuliskan petunjuk tes. Petunjuk yang dibuat untuk mengerjakan tes bagi siswa, 

buatlah dengan singkat, padat, jelas, dan menggunakan bahasa sederhana sehingga 

siswa yang akan mengerjakan dapat dengan mudah mengikuti petunjuk. Petunjuk ini 

berisikan tentang cara-cara dalam mengerjakan tes, termasuk waktu yang disediakan 

untuk menyelesaikan seluruh tes tersebut. 

5. Menuliskan kunci jawaban 

6. Mengujicobakan tes. Uji coba tes ini untuk melihat beberapa hal penting, antara lai: 

a. kualitas setiap butir tes 

b. kejelasan dan kesederhanaan petunjuk tes 

c. kemudahan siswa untuk memahami maksud setiap pertanyaan 

d. kelengkapan alat-alat yang harus dibawa siswa, misalnya kalkulator, penggaris, 

kamus, dan lainnya 

e. kesesuaian waktu yan dibutuhkan siswa dengan yang ditetapkan dalam tes 

f. kejelasan dan kebersihan hasil cetakan tes 

7. menganalisis hasil uji coba 

8. merevisi tes berdasarkan hasil uji coba. 
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C. Rangkuman 

Tetapi tes acuan patokan merupakan tes yang dikembangkan berdasarkan 

rumusan indikator dan tujuan instruksional, atau dengan kata lain tes acuan patokan 

digunakan untuk mengkur penguasaan siswa terhadap prilaku yang terdapat dalam 

rumusan indikator dan tujuan pembelajaran. 

Apabila seluruh tes tersebut dapat dijawab dengan benar oleh siswa bukan 

berarti tes tersebut terlalu mudah dan tidak perlu dilakukan revisi terhadap tes tersebut. 

Akan tetapi jika seluruh tes tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh siswa, 

maka yang mungkin terjadi adalah ketidakefektifan dalam proses pembelajaran yang 

telah diselenggarakan. 

langkah harus diperhatikan, yaitu : (1) menuliskan maksud tes, (2) membuat 

tabel spesifikasi, (3) menulis dan merakit tes, (4) menulis kunci jawaban, (5) membuat 

kunci jalaban, (6) mengujicobakan tes, (7) menganalisi hasil uji coba, dan (8) merevisi 

tes. 

 

D. Latihan 

1. Jelaskan pengertian tes acuan patokan 

2. Identifikasilah langkah-langkah dalam menyusun tes acuan patokan 

3. Susunlah/rumuskan tes acuan patokan sesuai dengan indikator dan tujuan 

pembelajaran pada mata pelajaran yang dikembangkan 
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PERTEMUAN X 

MENGEMBANGKAN STRATEGI INSTRUKSIONAL 

 

Kompetensi Dasar : Mahasiswa dapat mengembangkan strategi efektif dalam  

  kegiatan instruksional 

Indikator  : 

1. Menjelaskan pengertian strategi instruksional 

2. mengidentifikasi komponen-komponen dalam strategi instruksional 

3. mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan strategi 

instruksional 

4. mengembangkan strategi instruksional yang tepat dalam rancangan kegiatan 

instruksional 

 

A. Pengertian Strategi Instruksional 

Salah satu komponen penting dalam kegiatan instruksional sebagai sistem 

adalah strategi instruksional. Seringkali dijumpai dalam persiapan mengajar guru 

langkah-langkah kegiatan seperti pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

Ketiga langkah tesebut merupakan komponen sederhana dari strategi instruksional, 

meskipun sangat sederhana, namun perlu ada penjabaran dari komponen-komponen 

tersebut. 

Pemilihan dan penetapan strategi instruksional oleh guru atau pengembang 

instruksional tentunya didasarkan atas keyakinannya terhadap keefektivan strategi 

tersebut untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif, dan menjadikan siswa 

dapat dengan mudah menguasai prilaku-prilaku dalam tujuan dan materi ayng diajarkan. 

Dick dan Carey (1985) menyatakan bahwa strategi instruksional adalah 

menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu set bahan instruksional dan 

prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama bahan-bahan tersebut untuk 

menghasilkan hasil belajar tertentu pada siswa. Dengan demikian strategi yang 

digambarkan dalam penjelasan di atas, memuat tentang beberapa langkah sebagai 

komponen yang harus dilalui guru dalam menyelenggarakan kegiatan instruksional. 

Dapat pula digambarkan bahwa strategi instruksional merupakan sekumpulan langkah-

langkah yang berbeda untuk mencapai tujuan berbeda yang pemilihan dan penetapannya 

juga dipengaruhi oleh kondisi berbeda pula. 

 

B. Komponen-komponen Strategi Instruksional 

Dick dan Carey menyebutkan lima komponen dalam strategi instruksional 

yaitu : 
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1. Kegiatan pra-instruksional 

2. Penyajian informasi 

3. Partisipasi siswa 

4. Tes dan 

5. Tindak lanjut 

Kegiatan pra-instruksional nampaknya identik dengan kegiatan pendahuluan, 

dimana dalam kegiatan ini perlu melakukan upaya-upaya untuk membantu siswa 

menyiapkan diri secara mental dalam mengikuti kegiatan instruksional. Misalnya 

memberikan motivasi kepada siswa, mengingatkan kembali tentang kemampuan awal 

yang sudah dimiliki, menunjukkan hubungan dengan materi yang dipelajari dengan 

kehidupan sehari-sehari siswa, menjelaskan alasan pentingnya mempelajari materi saat 

ini, memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan intruksional, dan beberapa hal yang 

dapat membantu siswa lebih siap mengikuti proses pembelajaran. 

Penyajian informasi, merupakan deskripsi materi pembelajaran. Dalam langkah 

ini guru dapat saja memberikan secara singkat, padat atas materi pembelajaran. Yang 

perlu diingat dalam hal ini adalah jangan sampai guru menjadi satu-satunya aktor dalam 

sistem instruksional tersebut, karena akan dapat menjadikan siswa pasif, sulit 

berinisiatif, bahkan dapat mematikan kreativitas siswa selama proses pembelajaran. 

Penting melalui materi tersebut guru memberikan permasalahan-permasalahn 

menantang, sehingga akan dapat memunculkan langkoah pada komponen berikutnya 

yaitu partisipasi siswa. 

Untuk dapat menciptakan partisipasi aktif siswa, sangat tergantung dari 

ketepatan pemilihan langkah-langkah strategi instruksional oleh guru atau pengembang 

instruksional. Selain juga harus memperhatikan tujuan dan indikator, karakteristik siswa, 

karakteristik materi maupun ketersediaan bahan yang ada. Strategi yang disipakan oleh 

guru seharusnya menjadikan kelas adalah ”miliki” siswa, memposisikan guru sebagai 

fasilitator, dan bukan sebagai satu-satunya sumber belajar. Siswa dapat saling belajar 

antar teman sejawatnya atau dari sumber lain yang disiapkan guru. 

Langkah memberikan tes dalam strategi instruksional dimaksudkan untuk 

mengukur penguasaan siswa terhadap tujuan dan materi, serta mengukur efektivitas 

proses pembelajaran yang telah berlangsung. Berdasarkan hasil tes yang dilaksanakan 

dapat dijadikan sebagai bahan informasi tentang perkembangan siswa (feedback). 

Melalui feedback ini siswa juga akan mengetahui sejauhmana ia telah menguasai tujuan 

dan materi yang telah dipelajari. Atas dasar hasil tes ini pula guru dapat mengambil 

langkah berikutnya yaitu tindak lanjut (follow up). 

Komponen-komponen di atas memang bukan satu-satunya rumusan langkah-

langkah dalam strategi instruksional. Tiga komponen yang biasa kita jumlai dalam 

persiapan mengajar guru juga termasuk dalam bentuk rumusan strategi instruksional. 

Oleh Merril dan Tennyson rumusan strategi tersebut disebut sebagai langkah-langkah 

penyajian yang memuat urutan-urutan kegiatan. Sedangkan Gagne dan Briggs 
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mendeskripsikan sembilan urutan kegiatan instruksional sebagai bentuk strategi 

instruksional, yaitu : 

1. memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa 

2. menjelaskan tujuan instruksional kepada siswa 

3. mengingatkan kompetensi prasyarat 

4. memberi stimulus (masalah, topik, konsep) 

5. memberi petunjuk belajar (cara mempelajari) 

6. menimbulkan penampilan siswa 

7. memberi umpan balik 

8. menilai penampilan 

9. menyimpulkan. 

Dalam kegiatan instruksional memang tidak mesti kesembilan langkah tersebut 

harus terjadi secara ketat. Penentuan dan pelaksanaannya juga sangat tergantung kepada 

karakteristik siswa maupun tujuan yang ingin dicapai, sehingga tidak menerapkan 

sembilan langkah tersebut masih dimungkinkan, jika ada alasan-asalan yang jelas. 

Oleh Ati Suparman strategi instruksional digambarkan ke dalam komponen-

komponen yang memuat urutan kegiatan instruksional, metode instruksional, media 

instruksional dan waktu. Urutan kegiatan instruksional merupakan kegiatan yang 

direncanakan guru dalam menyajikan informasi pelajaran kepada siswa. Metode 

instruksional adalah cara guru dalam mengorganisasikan materi, siswa dalam proses 

pembelajaran. Media instruksional merupakan alat, bahan yang memuat isi pesan 

pembelajaran yang turut serta mengefektifkan kegiaan instruksional. Sedangkan waktu 

merupakan waktu yang digunakan oleh guru dan siswa dalam menyelesaikan 

setiaplangkah dalam kegiatan instruksional tersebut. 

Pada bagian urutan kegiatan memuat sub kegiatan yaitu pendahuluan, 

penyajian dan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan langkah-langkah yang dapat 

dijabarkan adalah melakukan relevansi; mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan 

materi pembelajaran, menyampaikan tujuan instruksional dan memberikan deskripsi 

singkat materi. Dalam kegiatan penyajian guru dapat melaksanakan langkah-langkah 

seperti memberikan uraian materi, memberikan contoh-contoh untuk menjadikan uraian 

lebih konkrit, dan memberikan latihan kepada siswa. Sedangkan kegiatan penutup terdiri 

dari langkah-langkah melakukan tes formatif, umpan balik dan tindak lanjut. Seluruh 

kegiatan yang diuraikan ini dapat digambarkan dalam tabel berikut: 

 

 

 

URUTAN KEGIATAN METODE MEDIA WAKTU 

Pendahuluan 
Deskripsi singkat    

Relevansi    

Menyapaikan tujuan    

Penyajian 
Uraian    
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Contoh-contoh    

Latihan    

Penutup 
Tes formatif    

Umpan balik dan tindak 

lanjut 

   

 

C. Rangkuman 

Dick dan Carey (1985) menyatakan bahwa strategi instruksional adalah 

menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu set bahan instruksional dan 

prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama bahan-bahan tersebut untuk 

menghasilkan hasil belajar tertentu pada siswa. Dengan demikian strategi yang 

digambarkan dalam penjelasan di atas, memuat tentang beberapa langkah sebagai 

komponen yang harus dilalui guru dalam menyelenggarakan kegiatan instruksional. 

Dick dan Carey menyebutkan lima komponen dalam strategi instruksional 

yaitu : 

1. Kegiatan pra-instruksional 

2. Penyajian informasi 

3. Partisipasi siswa 

4. Tes dan 

5. Tindak lanjut 

 

 

Sedangkan Gagne dan Briggs mendeskripsikan sembilan urutan kegiatan 

instruksional sebagai bentuk strategi instruksional, yaitu : 

1. memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa 

2. menjelaskan tujuan instruksional kepada siswa 

3. mengingatkan kompetensi prasyarat 

4. memberi stimulus (masalah, topik, konsep) 

5. memberi petunjuk belajar (cara mempelajari) 

6. menimbulkan penampilan siswa 

7. memberi umpan balik 

8. menilai penampilan 

9. menyimpulkan. 

Oleh Ati Suparman strategi instruksional digambarkan ke dalam komponen-

komponen yang memuat urutan kegiatan instruksional, metode instruksional, media 

instruksional dan waktu. 

 

D. Latihan 

1. Jelaskan pengertian strategi instruksional 

2. Identifikasilah komponen-komponen dalam strategi instruksional 
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3. Identifikasilah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan strategi 

instruksional 

4. Kembangkanlah strategi instruksional yang tepat dalam rancangan kegiatan 

instruksional 

 

 

PERTEMUAN XI - XII 

MENGEMBANGKAN BAHAN INSTRUKSIONAL 

 

Kompetensi Dasar : Mahasiswa dapat mengembangkan bahan instruksional 

Indikator  : 

1. menjelaskan pengertian bahan instruksional 

2. mengidentifikasi macam-macam bahan instruksional 

3. Menjelaskan peran guru dalam penggunaan bahan ajar 

4. menyusun bahan instruksional 

 

Kegiatan pembelajaran yang efektif tentunya penting memperhatikan bahan-

bahan yang memungkinkan guru dan siswa dapat menggunakan bahan instruksional 

tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan semestinya memuat 

berbagai pesan yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan mudah. Bahan ajar 

tersebut baik tertulis maupun non tertulis juga seharusnya membantu guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Bahan ajar untuk setiap mata pelajaran banyak ragamnya. Guru dapat saja 

menggunakan beberapa bahan ajar secara bersamaan, asalkan bahan ajar tersebut saling 

melengkapi. Beberapa bahan ajar yang dapat digunakan bersamaan, akan dapat 

menjadikan proses pembelajaran semakin menarik dan lebih sempurna, dimana 

kekurangan yang ada pada satu bahan ajar akan ditutupi oleh kelebihan pada bahan ajar 

yang lain. 

 

A. Pengertian 

Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru/instruktur 

untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.  

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/ 

instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang 

dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. (National Center for 

Vocational Education Research Ltd/National Center for Competency Based Training). 

Memperhatikan pengertian di atas menggambarkan bahwa bahan ajar memiliki 

berbagai ragam, yang secara umumnya terdiri dari bahan ajar tertulis maupun tidak 

tertulis. Bahan ajar ini memiliki peran yang sangat strategis karena akan dapat 

membantu guru/instruktur dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Dengan 
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demikian bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik 

tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa 

untuk belajar. 

 

B. Bentuk-bentuk Bahan Ajar 

Beberapa bentuk bahan ajar baik bahan ajar tertulis maupun bahan ajar tidak 

tertulis adalah sebagai berikut : 

1. Bahan cetak seperti: hand out, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, 

wallchart,  

2. Audio Visual seperti: video/film,VCD 

3. Audio seperti: radio, kaset, CD audio, 

4. Visual: foto, gambar, model/maket.  

5. Multi Media: CD interaktif, computer Based, Internet 

Apapun bentuk bahan ajar baik yang tertulis maupun tidak tertulis perlu 

memperhatikan dan memiliki cakupan yang memuat hal-hal berikut : 

• Judul, MP, SK, KD, Indikator 

• Petunjuk belajar (Petunjuk siswa/guru)  

• Tujuan yang akan dicapai 

• Informasi pendukung 

• Latihan-latihan 

• Petunjuk kerja 

• Penilaian 

Judul bahan ajar misalnya apakah bahan ajar tersebut adalah Modul Petunjuk 

Praktis Shalat Jenazah. Mata Pelajaran Fiqih. Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar diperoleh dari rumusan yang terdapat pada standar isi yang telah ditetapkan. 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar inilah yang dijadikan dasar atau titi berangkat 

dalam menentukan isi langkah-langkah selanjutnya dalam mengembangkan bahan ajar 

tersebut. Indikator sebagai komponen yang dirumuskan berdasarkan SK dan KD yang 

ditetapkan. Indikator akan menjadi penanda dalam mengukur ketercapaian kompetensi 

dasar. Penguasaan siswa terhadap SK dan KD yang ada dapat dilihat dari tanda-tanda 

yang telah dikuasai siswa. 

Petunjuk belajar dalam bahan ajar yang dimaksud harus dirumuskan secara 

jelas, padat dan dengan kalimat yang mudah dipahami oleh pengguna yaitu guru dan 

siswa. Petunjuk dalam bahan ajar berisikan tentang cara-cara yang diperlukan untuk 

menggunakan bahan ajar tersebut, langkah-langkah yang dilewati guru dan siswa selama 

bahan ajar tersebut digunakan. Dalam bahan ajar yang digunakan juga perlu dirumuskan 

tujuan yang akan dicapai siswa setelah mempelajari bahan ajar tersebut. 

Informasi pendukung dalam bahan ajar memuat tentang materi pokok dan 

uraian yang akan dipelajari siswa. Untuk memperkaya informasi pendukung ini guru 

atau pengembang bahan ajar perlu menggunakan berbagai sumber-sumber relevan, tidak 

hanya diambil dari satu sumber saja. 
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Bahan ajar yang memadai adalah bahan ajar yang di dalamnya dilengkapi 

dengan latihan-latihan. Dengan latihan-latihan yang ada membantu guru untuk 

memperkirakan penguasaan dan kemajuan siswa terhadap pengetahuan, keterampilan 

maupun sikap yang dikehendaki dalam tujuan bahah ajar tersebut. Demikian pula dalam 

bahan ajar yang dapat digunakan secara mandiri oleh siswa, siswa akan dapat melakuan 

self evaluation; melakukan evaluasi mandiri terhadap penguasaan dan kemajuannya 

sendiri. Untuk dapat mengerjakan latihan yang ada pada bahan ajar, maka dalam 

pengembangannya penting dilengkapi petunjuk cara kerja pada latihan tersebut. Latihan-

latihan dalam bahan ajar tidak dimaksudkan semata-mata untuk melakukan tes kepada 

siswa. Latihan ini lebih dimaksudkan untuk mengasah kemampuan siswa, semakin 

sering latihan memungkinkan siswa akan memiliki kemampuan yang lebih baik. Low of 

exercise menjadi dasar penggunaan latihan-latihan dengan tujuan peningkatan 

kemampuan siswa. 

Penilaian merupakan bagian ahir dari komponen bahan ajar, yang dimaksudkan 

untuk mengukur penguasaan siswa terhadap berbagai prilaku yang tercantum dalam 

indikator dan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Pengembang bahan ajar dapat 

memilih dan menentukan berbagai jenis penilaian yan diperkirakan tepat untuk 

mengukur prilaku baik berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap. Semakin beragama 

jenis penilaian yang digunakan, maka semakin banyak kompetensi yang dapat diukur, 

sehingga penilaian yang dilakukan lebih konfrehensif. 

 

C. Peran guru/pengajar dalam Penggunaan Bahan Ajar 

Dalam penggunaan bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran dapat memberi 

pengaruh terhadap peran guru sebagai guru. Di antara peran guru dalam penggunaan 

bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran adalahj sebagai berikut : 

1. Guru sebagai Fasilitator dan Siswa Belajar Mandiri 

Peran guru dalam kegiatan pembelajaran sebagai fasilitator merupakan peran 

yang tidak mendominasi kelas, bahkan dalam bentuk pembelajaran tertentu peran 

guru tidak sama sekali mengatur proses pembelajaran secara ketat. Dalam peran guru 

sebagai fasilitator, siswa melakukan kegiatan belajar secara mandiri (independent 

learning). 

Bahan ajar yang dapat digunakan belajar mandiri oleh siswa dirancang secara 

khusus, dimana siswa belajar dengan bahan ajar tersebut dapat dilakukan tanpa 

kehadiran guru. Jenis bahan ajar yang digunakan untuk belajar mandiri dapat berupa 

beberapa jenis bahan ajar seperti bahan ajar tidak tertulis antara lain film, kaset 

audio, program radio, video kaset, komputer, televisi dan lain-lain. Atau dengan 

melakukan kombinasi atara bahan ajar tertulis dengan bahan ajar tidak tertulis, 

seperti bahan cetak, penggunaan modul yang disertai penggunaan program radio, 

atau televisi dan lainnya. 

Peran guru dalam siswa belajar mandiri sebagai fasilitator adalah untuk 

mengontrol kemajuan siswa, memberikan petunjuk cara menggunakan bahan ajar, 
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memberikan motivasi, membantu memecahkan kesulitan siswa dalam belajar, dan 

melaksanakan tes. Peran guru sebagai fasilitator sering dikenal sebagai fasilitator 

atau tutor. Kegiatan pembelajaran mandiri ini sering ditemukan kelompok belajar 

yang menggunakan modul sebagai bahan ajar, dan sering diterapkan di sekolah 

terbuka, seperti SMP terbuka Universitas terbuka atau pada kegiatan sistem belajar 

jarak jauh (SBJJ). 

Penggunaan bahan ajar mandiri ini dapat pula digunakan pada kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas. Peran guru sebagai fasilitator adalah untuk mengontrol 

kemajuan siswa, membantu memecahkan masalah belajar , memberikan petunjuk 

dan memberikan motivasi belajar kepada siswa. Dalam pelaksanaannya guru sebagai 

fasilitator ditekankan untuk melakukan pendekatan individu secara intensif kepada 

siswa. 

Di antara keuntungan menggunakan bahan ajar mandiri, disebutkan oleh 

Atwi Suparman adalah : 

a. biaya pembelajaran tidak mahal (efisien), dan dapat diikuti oleh sejumlah besa r 

siswa ; 

b. siswa dapat maju menurut kecapatan masing-masing 

c. bahan ajar yang digunakan dapat direview dan direvisi secara bertahap, pada setiap 

bagian, yang dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa 

d. siswa mendapatkan umpna balik secara teratur dalam proses belajarnya, karena 

terintegerasi dalam bahan ajar yang dipelajarinya. 

Selain keuntungan yang disebutkan di atas Atwi juga menyebutkan beberapa 

kelemahan dari bahan ajar mandiri, yaitu : 

a. biaya pengembangan bahan ajar ini tinggi dan membutuhkan waktu yang cukup lama 

b. menuntut disiplin belajar yang tinggi yang mungkin kurang dimiliki siswa pada 

umumnya dan pada siswa yang belum matang pada khususnya. 

c. membutuhkan ketekunan yang tinggi dari failitator untuk terus menerus memantau 

proses belajar siswa, memberi motivasi, memberi layanan konsultasi secara 

individual disetiap waktu siswa membutuhkan. 

Penggunaan bahan ajar mandiri dilakukan karena alasan-alasan antara laian (1) 

untuk menampung siswa dalam jumlah besar, (2) jumlah guru yang terbatas, (3) tersedia 

sejumlah tenaga pengembang instruksional yang mampu mengembankan dan 

memproduksi bahan ajar, (4) kemampuan dan karakteristik siswa sangat heterogen 

sehingga tidak memungkinkan diberi pelajaran secara kalsikal. 

Bahan ajar yang dirancang untuk kegiatan belajar mandiri, tidaklah mudah 

karena bahan ajar tersebut benar-benar menjadi media yang mampu ”berkomunikasi” 

dengan siswa atau peserta sebagai pengguna bahan ajar tersebut. Bahkan bahan ajar 

mandiri penting memiliki tampilan dan isi yang menjadikan siswa termotivasi untuk 

belajar secara mandiri. 

2. Guru sebagai Sumber Tunggal dan Siswa Belajar 
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Kegiatan pembelajaran yang memposisikan guru sebagai sumber belajar tunggal 

dikenal dengan pembelajaran konvensional. Selain sebagai sumber tunggal, guru dalam 

pembelajaran konvensional juga bertindak sebagai penyaji isi pelajaran. Pengajaran 

tidak menggunakan bahan ajar, hanya berupa garis besar pengajaran jadwal kegiatan 

yang umumnya disampaikan pada awal kegiatan pembelajaran. Partisipasi siswa dalam 

pembelajaran konvensional sangat rendah, siswa hanya mendengarkan, mencatat, 

mengerjakan latihan maupun tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 

Peran guru membuat program pengajaran yang berisikan tentang deskripsi 

singkat materi pelajaran, topik dan jadwal pelajaran untuk setiap pertemuan, tugas-tugas 

yang diharapkan diselesaikan siswa, cara-cara pemberian nilai hasil belajar siswa.. 

Selain program pengajaran, guru juga menyiapkan bahan-bahan lain seperti transparan, 

gambar-gambar dan lain-lain. Bahan-bahan ini biasanya akan dibaikan kepada siswa 

sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Sedangkan strategi dan tes dalam kegiatan 

pembelajaran ini telah disiapkan sebelumnya untuk digunakan oleh guru. 

Meskipun pengajaran konvensional tidak menggunakan bahan ajar, sehingga 

memposisikan guru sebagai sumber tunggal, tetapi memiliki kelebihan-kelebihan seperti 

efsien, bahan instruksional sedikit karena tidak dilakukan pengembangan, dan kegiatan 

pembelajaran dapat dengan mudah disesuaikan dengan kondisi siswa. Di antara 

kelebihan-kelebihan tersebut pembelajaran yang menjadikan guru sebagai sumber 

tunggal juga memiliki kelemahan yaitu: membutuhkan biaya yang mahal karena hars 

disampaikan oleh guru langsung, sulit melayani siswa dengan efektif karena heterogen, 

kegiatan pembelajaran yang tidak konsisten karen gaya mengajar yang berubah-ubah 

apalagi guru berganti-ganti. 

Pengajaran konvensional yang menjadikan guru sebagai sumber tunggal, sulit 

ditinggalkan di sekolah-sekolah, bahkan menjadi bentuk kegiatan pembelajaran yang 

paling tua usianya. Meskipun bentuk pembelajaran ini telah banya dipadukan dengan 

berbaga pendekatan dan model pembelajaran, masih tetap memberi warna pembelajaran 

konvensional. 

3. Guru sebagai Penyaji Bahan Ajar yang dipilih 

Kegiatan pembelajaran yang menggunakan bahan ajar yang dipilih, 

memposisikan guru sebagai orang yang harus memilih dan menentukan bahan ajar yang 

sudah tersedia. Bahan ajar yang sudah tersedia dilapangan dipilih atas dasar 

kesesuaiannya dengan kompetensi dasar dan tujuan yang direncanakan pada mata 

pelajaran tersebut. Dari keseluruhan bahan ajar yang dipilih, guru dapat menyesuaikan 

dengan menambah atau mengurangi agar cocok dengan kompetensi dasar dan tujuan 

instruksional. 

Dengan bahan ajar yang sudah tersedia biasanya menjadikan lebih efisien dan 

dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan siswa. Tetapi biasanya bahan ajar 

yang sudah tersedia dengan beragam jenis, menjadikan sulit untuk dipadukan sehingga 

berdampak kepada konsistensi yang kurang terjamin. Hal ini akan dialami oleh guru 
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yang menggunakan beragam sumber sebagai bahan ajar untuk keperluan pengajaran 

pada satu mata pelajaran tertentu. 

 

D. Rangkuman 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/ 

instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang 

dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. (National Center for 

Vocational Education Research Ltd/National Center for Competency Based Training). 

Beberapa bentuk bahan ajar baik bahan ajar tertulis maupun bahan ajar tidak 

tertulis adalah sebagai berikut : 

1. Bahan cetak seperti: hand out, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, 

wallchart,  

2. Audio Visual seperti: video/film,VCD 

3. Audio seperti: radio, kaset, CD audio, 

4. Visual: foto, gambar, model/maket.  

5. Multi Media: CD interaktif, computer Based, Internet 

Di antara peran guru dalam penggunaan bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran 

adalahj sebagai berikut : 

1. Guru sebagai Fasilitator dan Siswa Belajar Mandiri 

2. Guru sebagai Sumber Tunggal dan Siswa Belajar 

3. Guru sebagai Penyaji Bahan Ajar yang dipilih 

 

E. Latihan 

1. Jelaskan pengertian bahan instruksional 

2. Identifikasilah macam-macam bahan instruksional 

3. Jelaskan peran guru dalam penggunaan bahan ajar 

4. Pilihlah salah satu bentuk bahan ajar, dan susunlah bahan ajar tersebut. 
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PERTEMUAN XIII 

MERANCANG DAN MELAKSANAKAN EVALUASI FORMATIF 

 

Kompetensi Dasar : Mahasiswa dapat merancang dan melaksanakan evaluasi  

  formatif terhadap hasil desain instruksional yang telah  

  dikembangkan 

Indikator  : 

1. menjelaskan pengertian evaluasi formatif 

2. Menjelaskan cara-cara melaksanakan evaluasi formatif 

3. melaksanakan evaluasi formatif untuk bahan instruksional yang telah 

dikembangkan 

4. menggunakan hasil evaluasi formatif sebagai bahan melakukan perbaikan bahan 

instruksional 

 

Evaluasi formatif dalam desain instruksional dimaksudkan untuk memperbaiki 

produk yang dihasilkan melalui desain.  Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk 

mengetahui efektiftas produk tersebut saat digunakan dalam kegiatan instruksional. 

Produk yang dihasilkan melalui desain tersebut tidak serta merta efektif dalam 

menciptakan kegiatan instruksional. Oleh karena itu evaluasi formatif akan menjawab 

pertanyaan tentang apakah produk tersebut efektif diterapkan dalam kegiatan 

instruksional? Apakah produk yang dihasilkan setelah dilaksanakan evaluasi formatif 

masih perlu direvisi agar siswa dapat dengan mudah menguasi kompetensi dalam produk 

tersebut? 

 

 

 

 

 

A. Pengertian 

Evaluasi merupakan istilah sudah umum dikenal, tidak hanya dalam dunia 

pendidikan teapi dalam bidang-bidang lain juga sering istilah evaluasi ini digunakan. 

Evaluasi mungkin bagi kebanyakan orang dapat menimbulkan rasa tidak tenang dan 

menegangkan, karena evaluasi tersebut tidak lebih dari mencari kesalahan. 
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Untuk dapat memilih dan menentukan pilihan, dapat dilakukan dengan 

membandingkan beberapa pilihan. Jika dua atau lebih pilihan telah ditentukan, maka 

sesuatu yang tidak terpilih akan ditinggalkan. Cara seperti ini adalah salah satu cara 

pengambilan keputusan yang tidak selalu memberikan kesempatan untuk memperbaiki 

sesuatu yang sudah ada. Misalnya seorang guru memilih di antara dua RPP yang tesedia 

dengan cara membandingkan. Jika guru tersebut memilih salah satu, maka RPP yang 

lainnya tidak akan digunakan. 

Dalam evaluasi formatif tidak menempuh cara seperti di atas, tetapi evaluasi 

formatif yang dilakukan adlah untuk memperbaiki produk yang sudah ada, melalui uji 

coba. Beberapa kelemahan yang ditemukan akan diperbaik dan direvisi berdasarkan 

hasil uji coba yang sudah dilakukan. Evaluasi formatif ini bertujuan untuk meningkatkan 

apa yang harus ditingkatkan dan direvisi agar produk yan dihasilkan tersebut menjadi 

lebih efisien dan efektif. Dalam pernacangan suatu produk maka evaluasi formatif harus 

dilakukan. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan evaluasi formatif adalah proses 

yang menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengambilan 

keputusan dalam rangka meningkarkan kualitas produk atau program instruksional 

(Atwi Suparman). 

 

B. Tahapan dalam Evaluasi Formatif 

Dalam melaksanakan evaluasi formatif terhadap produk atau program 

instruksional melalui tahapan yaitu (1) review ahli bidang studi, (2) evaluasi satu-satu, 

(3) evaluasi kelompok kecil, (4) uji lapangan. 

1. Reviu ahli bidang studi sangt penting artinya. Reviu ini akan menjadikan produk 

berupa program instruksional antara isi dan materi menjadi lebih tepat. Selain reviu 

yang dilakukan oleh media juga sangat penting untuk mendapatkan ketepatan media 

yang direncanakan dengan efektifitas ketercapain kometensi dasar pada program 

instruksional. Ahli desain juga perlu diikutsertakan dalam melaksanakan review, 

terutama untuk mereviu keterkatian antar komponen dan sistematika dalam 

mendesain produk tersebut. 

Masukan yang dapat diperoleh dari review oleh ahli lain diluar pengembang 

instruksional ini adalah (1) ketepatan perumusan kompetensi dasar, (2) relevansi 

indikator, tujuan dengan kompetensi dasar, (3) ketepatan perumusan indikator dan 

tujuan pembelajaran, (4) relevansi tes dengan indikator dan tujuan pembelajaran (5) 

relevansi strategi instruksional dengan indikator dan tujuan pembelajaran, (6) 

ketepatan materi yang dipilih dengan kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran dan kaakteristik siswa juga memperhatikan prinsip kontekstual. 

Pelaksanaan review ini menuntut adanya keterbukaan dan kesediaan untuk saling 

menerima masukan dan kritikan untuk perbaikan produk program instruksional. 

2. Evaluasi satu-satu dilakukan oleh pengembang instruksional dengan meminta siswa 

yang memiliki ciri dan karakteristik yang sama dengan siswa yang akan 

menggunakan produk program instruksional tersebut. Adapun siswa yang dipilih 
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untuk melakukan evaluasi satu-satu ini adalah siswa dengan kemampuan sedang, di 

atas sedang dan di bawah sedang. Hasil evaluasi satu-satu ini digunakan sebagai 

bahan revsi bahan instruksional termasuk kegiatan instruksional. 

3. Evaluasi kelompok kecil evaluasi terhadap produk program instruksional dengan 

menggunakan sekelompok siswa  yang terdiri dari 8 – 12 orang siswa. Kelompok 

siswa ini adalahkelompok siswa yang refresentatif dengan populasi siswa, tetapi 

tidak termasuk tiga orang siswa yang telah diikutsertakan dalamevaluasi satu-satu. 

Evaluasi kelompok kecil ini adalah untuk menentukan dan menemukan kekurangan 

dari hasil masukan yang diperoleh dari hasil evaluasi satu-satu. 

4. Uji coba lapangan; uji coba lapanan merupakan langkah terakhir dalam 

melaksanakan evaluasi formatif terhadap produk program instruksional. Dalam uji 

coba lapangan pelaksanakannya dikondisikan mirip dengan keadaan dimana produk 

program instruksional tersebut akan digunakan. Siswa yang menjadi bagian dalam 

ujicoba ini sejumlah antara 20 – 30 orang, sepanjang siswa tersebut mencirikan 

siswa lain yang akan menggunakan produk tersebut. 

Hasil evaluasi formatif yang telah dilaksanakan melalui tahapan tersebut 

digunakan untuk melakukan revisi terhadap produk program instruksional yang dapat 

dikelompokkan menjadi (1) isi produk instruksional, baik yang terdapat dalam produk 

instruksional tersebut maupun yang diuraikan oleh pengajar (2) kegiatan instruksional 

yang meliputi prosedur penggunaan bahan instruksional dan penyajian atau presentasi 

dan (3) kualitas fisik bahan instruksional. 

 

C. Rangkuman 

Evaluasi formatif ini bertujuan untuk meningkatkan apa yang harus 

ditingkatkan dan direvisi agar produk yan dihasilkan tersebut menjadi lebih efisien dan 

efektif. Dalam pernacangan suatu produk maka evaluasi formatif harus dilakukan. 

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan evaluasi formatif adalah proses yang 

menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan 

dalam rangka meningkarkan kualitas produk atau program instruksional (Atwi 

Suparman). 

Dalam melaksanakan evaluasi formatif terhadap produk atau program 

instruksional melalui tahapan yaitu (1) review ahli bidang studi, (2) evaluasi satu-satu, 

(3) evaluasi kelompok kecil, (4) uji lapangan. 

Revisi terhadap produk program instruksional dapat dikelompokkan menjadi 

(1) isi produk instruksional, baik yang terdapat dalam produk instruksional tersebut 

maupun yang diuraikan oleh pengajar (2) kegiatan instruksional yang meliputi prosedur 

penggunaan bahan instruksional dan penyajian atau presentasi dan (3) kualitas fisik 

bahan instruksional. 

 

D. Latihan 

1. menjelaskan pengertian evaluasi formatif 
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2. Menjelaskan cara-cara melaksanakan evaluasi formatif 
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