
 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1   Teori Belajar dan Pembelajaran  

 

Menurut Arsyad (2010: 1) belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi 

pada diri setiap orang sepanjang hidupnya.  Proses belajar itu terjadi karena 

adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya.  Oleh karena itu, belajar 

dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. 

 

Salah satu petanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan 

tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya 

perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan atau sikapnya. Menutut Gagne 

dalam Sagala (2007: 13 ), “ belajar merupakan kegiatan yang kompleks, hasil 

belajar berupa kapabilitas.“  Setelah belajar orang memiliki keterampilan, 

pengetahuan, sikap dan nilai.  Timbulnya kapabilitas tersebut adalah dari stimulasi 

yang berasal dari lingkungan  dan proses kognitif yang dilakukan oleh peserta 

didik.  Dengan demikian belajar adalah seperangkat proses kognitif yang 

mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi menjadi 

lapabilitas baru. 

 

Piaget membedakan dua pengertian tentang belajar, yaitu (1) belajar dalam arti 

sempit dan (2) dalam arti luas.  Ginsburg dan Opper dalam Suparmo (2011: 141)  
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belajar dalam arti sempit adalah belajar yang menekankan perolehan informasi 

baru dan pertambahan.  Belajar disebut belajar figuratif, sesuatu bentuk belajar 

yang pasif (hapalan).  Sedangkan belajar dalam arti luas yang disebut juga 

perkembangan adalah belajar untuk memperoleh dan menemukan struktur 

pemikiran yang lebih umum yang dapat digunakan bermacam situasi. 

 

Anderson (2011: 35) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan 

yang relatif menetap terjadi dalam tingkah laku potensial sebagai hasil dari 

pengalaman.  Pendapat senada juga dikemukakan oleh Wittrock dikutip Good dan 

Brophy mendefenisikan : “ learning is the term we use to describe the process 

involve in changing through experience. It is the process of acquiring relatively 

permanent change in understanding, attitude, knowledge, information, ability, and 

skill through experiene”. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, terlihat bahwa belajar melibatkan tiga pokok , 

yaitu  (1) adanya perubahan tingkah laku ; (2) perubahan terjadi karena sifatnya 

relatif dan permanen/tetap ; (3) perubahan disebabkan oleh hasil latihan atau 

pengalaman bukan oleh proses pertumbuhan atau perubahan kondisi fisik. Belajar 

merupakan bagian dari kehidupan manusia.  Melalui proses belajar kita dapat 

meningkatkan  kecakapan, pengetahuan, keterampilan, sikap, kebiasaan, 

pemahaman, daya pikir  dan penyesuaian diri yang nantinya dapat digunakan bagi 

kehidupan bermasyarakat.  Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan terus 

menerus sepanjang hidup manusia dan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap 

manusia.   
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Pengertian belajar dikaitkan dengan tingkah laku diartikan sebagai sesuatu 

perubahan tingkah laku seseorang sebagai akibat dari pengalaman yang dirasakan, 

dijiwai dan diaktualisasikan dengan pola tingkah laku.  Perubahan perilaku 

sebagai hasil belajar merupakan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri perubahan perilaku 

seperti yang dikemukakan Maksum (2008 : 67), sebagai berikut : Perubahan 

bersifat intensional, dalam arti pengalaman  atau praktek latihan yang dilakukan 

itu dengan sengaja dan disadari dilakukan dan bukan secara kebetulan.  Dengan 

demikian, perubahaan dengan kematangan, keletihan atau penyakit tidak dapat 

dipandang sebagai hasil belajar. 

 

Perubahan bersifat positif, dalam arti sesuai dengan yang diharapkan atau kriteria 

keberhasilan baik dipandang dari segi peserta didik maupun dari segi pendidik. 

Perubahan bersifat efektif, dalam arti perubahan hasil belajar itu relatif tetap dan 

setiap saat diperlukan dapat direproduksikan dan dipergunakan seperti dalam 

pemecahan masalah, ujian, maupun dalam penyesuaian diri di kehidupan sehari-

hari untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

 

Anderson (2011: 35) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan yang relatif menetap terjadi dalam tingkah laku potensial sebagai hasil 

dari pengalaman.  Sardiman (2011: 21) mengemukakan bahwa belajar adalah 

serangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk menuju ke perkembangan 

pribadi manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peserta didik dikatakan belajar ketika 

terjadi perubahan dalam dirinya mencakup aspek kognitif, psikomotor, dan afektif 

sebagai hasil dari pengalaman belajarnya. Piaget dalam Cahyo (2011: 1) 

menjelaskan tentang penerapan model belajar konstruktivis di mana peserta didik 

yang aktif menciptakan struktur kognitif dalam interaksinya dengan lingkungan 

belajar.  Dengan bantuan struktur kognitif ini, peserta didik menyusun pengertian 

mengenai realitasnya.  Peserta didik berpikir aktif serta mengambil tanggung 

jawab atas proses pembelajaran dirinya.  Piaget juga menjelaskan bahwa 

pengetahuan diperoleh dari tindakan. Perkembangan kognitif sebagian besar 

bergantung pada seberapa aktif anak berinteraksi dengan lingkungannya. 

 

Berdasarkan penjelasan Piaget tersebut, pengetahuan diperoleh dari tindakan dan 

ditentukan dari keaktifan peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan 

belajarnya.  Peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dari tindakan dan 

berinteraksi aktif dengan lingkungan belajarnya salah satunya dengan belajar di 

lingkungan sekolah maupun diluar melalui diskusi.  

 

Berkaitan dengan aliran konstruktivis, cara pandang belajar menurut Piaget dan 

Vygotsky, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.1 Cara Pandang Belajar Menurut Piaget dan Vygotsky 

 

Konstruktifitas 

Psikologi/ Individu Sosial 

Piaget Vygotsky 

Belajar 

Membangun peserta didik aktif 

berdasarkan pengetahuan 

sebelumnya melalui 

kesempatan-kesempatan dan 

proses untuk menghubungkan 

apa yang sudah diketahui. 

Membangun pengetahuan 

kolaboratif berdasarkan 

lingkungan sosial dan nilai 

terbentuk melalui  

kesempatan-kesempatan sosial. 

Peran guru 

Fasilitator, pembimbing, 

mendengarkan konsep, ide, dan 

pemikiran peserta didik. 

Fasilitator, pembimbing, dan 

turut membantu membangun 

pengetahuan, mendengar 

konsep-konsep peserta didik 

yang dibangun secara sosial. 

Peran 

teman 

Tidak perlu tetapi dapat 

menstimulasi pemikiran dan 

menimbulkan  

pertanyaan-pertanyaan. 

Bagian penting dalam proses 

pembentukan pengetahuan. 

Peran 

peserta 

didik 

Membangun secara aktif 

(dengan otak), pemikir aktif, 

pemberi keterangan, 

penerjemah, penanya. 

Aktif membangun dengan diri 

sendiri dan orang lain, pemikir 

aktif, pemberi keterangan, 

penerjemah, penanya, partisipasi 

aktif sosial. 

 

Berdasarkan Tabel 2.1, peserta didik sebagai si belajar adalah pihak yang aktif 

dalam membangun pengetahuan, guru hanya sebagai fasilitator saja.  Menurut 

Piaget peserta didik membangun pengetahuan dengan otak dan pemikiran sendiri, 

sedangkan menurut Vygotsky peserta didik membangun pengetahuan melalui 

interaksi sosial.  Peserta didik sebagai makhluk individu tentu memiliki 

pengetahuan yang tersimpan di dalam otaknya.  Melalui praktikum yang 

dilakukan berkelompok, setiap individu aktif mengolah, mencerna, dan memberi 

makna terhadap rangsangan dan pengalaman yang diperolehnya sehingga menjadi 

suatu pengetahuan.  Pengetahuan yang dimiliki masing-masing individu tersebut 

kemudian dapat dikembangkan dan dibangun lagi bersama-sama dengan peserta 
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didik lain dalam kelompoknya melalui serangkaian kegiatan dan pertanyaan yang 

disajikan di sosial media sebagai sarana/media peserta didik untuk berdiskusi. 

 

Belajar akan diperkuat jika peserta didik diberikan penugasan-penugasan. Melalui 

penugasan-penugasan tersebut pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik 

dapat dikembangkan sehingga peserta didik akan semakin paham dan mengingat 

pengetahuan tersebut. Miarso (2010: 3) mengemukakan bahwa belajar akan 

diperkuat jika peserta didik ditugaskan untuk (1) menjelaskan sesuatu dengan 

bahasa sendiri, (2) memberikan contoh mengenai sesuatu, (3) mengenali sesuatu 

dalam berbagai keadaan dan kesempatan, (4) melihat hubungan antara sesuatu 

dengan fakta atau informasi lain, (5) memanfaatkan sesuatu dalam berbagai 

kesempatan, (6) memperkirakan konsekuensinya, dan (7) menyatakan hal yang 

bertentangan. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, tugas-tugas yang dapat memperkuat 

belajar peserta didik dapat disajikan juga melalui buku dan diskusi sebagai 

panduan peserta didik dan dapat pula disampaikan melalui sosial media.  

Pengetahuan yang sudah dibangun dan dimiliki peserta didik melalui diskusi 

dapat dituangkan secara lisan melalui tugas-tugas berupa pertanyaan-pertanyaan 

atau langkah kerja yang perlu dilakukan peserta didik. Dengan demikian, peserta 

didik dapat semakin memahami materi pelajaran, dan mengingat materi tersebut 

dalam jangka waktu yang lama. 
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2.1.1    Teori Belajar 

 

2.1.1.1 Teori Jean Piaget 

 

Jean Piaget (dalam Karwono, 2010:81) adalah ahli psikologi yang pertama 

menggunakan filsafat konstruktivisme dalam proses pembelajaran. Menurut 

Piaget proses belajar sebenarnya terdiri atas tiga tahapan yaitu 1) Asimilasi : 

proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. 2) 

Akomodasi : proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. 3) 

Equilibrasi: penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. 

Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap 

perkembangan kognitif yang dilalui peserta didik. Proses belajar yang dialami 

seorang anak berbeda pada tahap satu dengan tahap lainnya yang secara umum 

semakin tinggi tingkat kognitif seseorang maka semakin teratur dan juga semakin 

abstrak cara berpikirnya. Oleh karena itu, guru seharusnya memahami tahap-tahap 

perkembangan kognitif anak didiknya serta memberikan isi, metode, media 

pembelajaran yang sesuai dengan tahapannya. 

 

2.1.1.2 Teori Belajar Bermakna David P.Ausubel 

 

Menurut David P.Ausubel (dalam Suyono, 2012: 100) peserta didik akan belajar 

dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan 

dengan baik dan tepat kepada peserta didik (advanced organizer), dengan 

demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar peserta didik.  

Advanced organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh 

isi pelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik. Advanced organizer 
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memberikan tiga manfaat yaitu: 1) Menyediakan suatu kerangka konseptual untuk 

materi yang akan dipelajari, 2) berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan 

antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari, 3) dapat membantu peserta 

didik untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah.  

 

Berdasarkan teori belajar Ausubel, menjembatani peserta didik untuk 

menghubungkan kerangka konseptual suatu materi yang akan dipelajari sangat 

diperlukan konsep-konsep awal yang sudah dimiliki peserta didik yang berkaitan 

dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki dan berada di lingkungan sekitar 

dengan konsep yang akan dipelajari. Dengan menggunakan pembelajaran model 

sinektik, peserta didik mampu mengerjakan permasalahan yang autentik sangat 

memerlukan konsep awal yang sudah dimiliki peserta didik sebelumnya untuk 

menyelesaikan secara nyata dari permasalahan yang ada. 

 

2.1.1.3 Teori Penemuan Jerome Bruner 

 

Salah satu model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh adalah model 

dari Jerome Bruner yang dikenal dengan belajar penemuan (diskovery learning), 

Bruner (dalam Karwono, 2010:75) berpendapat bahwa pembelajaran dapat 

dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu seorang anak sampai mencapai tahap 

perkembangan tertentu.  

 

Apabila bahan pembelajaran didesain secara baik, individu dapat belajar 

meskipun usahanya belum memadai. Bruner mengusulkan teori yang disebutnya 

free discovery learning, teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan 



26 
 

dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk menemukan suatu aturan termasuk konsep, teori, ide, definisi dan 

sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan 

yang menjadi sumbernya. Keuntungan belajar menemukan adalah: menimbulkan 

rasa ingin tahu peserta didik sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk 

menemukan jawabannya serta menimbulkan keterampilan memecahkan 

masalahnya secara mandiri dan mengharuskan peserta didik untuk menganalisis 

dan memanipulasi informasi. 

 

2.1.1.4 Teori Belajar Robert Gagne 

 

Gagne (dalam Suyono, 2012: 92), bahwa dalam pembelajaran terjadi proses 

penerimaan informasi, untuk diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam 

bentuk hasil belajar. Gagne berpendapat bahwa tahapan proses pembelajaran 

meliputi Sembilan peristiwa belajar, sebagai berikut : 

1. Memberikan perhatian (gain attention). 

2. Memberi tahu peserta didik tentang tujuan pembelajaran (informlearner of 

objectives), biarkan peserta didik mengetahui apa yang akan dipelajari. 

3. Dibangun atas pengetahuan yang telah lalu (recall priorknowledge), fase ini 

mengingat kembali informasi yang ada dalam memori. 

4. Menyajikan pembelajaran sebagai rangsangan (present material). 

5. Memberikan panduan belajar (provide guided learning), bantulah peserta 

didik agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik pada saat pembelajaran 

berlangsung. 
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6. Menampilkan kinerja (elicit performance), mintalah para peserta didik 

mengerjakan apa – apa yang baru dipelajari. 

7. Memberikan umpan balik (provide feedback), beritahu peserta didik 

kinerjanya masing – masing. 

8. Menilai kinerja (assess performance), nilailah peserta didik tentang 

pengetahuannya mengenai topik pembelajaran.  

9. Meningkatkan retensi/ingatan dan transfer pengetahuan (enhance retention 

and transfer), bantulah peserta didik dalam mengingat–ingat dan menerapkan 

keterampilan baru itu. 

 

Berdasarkan uraian tersebut belajar dimulai dari hal yang paling sederhana 

dilanjutkan pada yang lebih komplek, asosiasi verbal, diskriminasi, dan belajar 

konsep, sampai pada tipe belajar yang lebih tinggi (belajar aturan dan pemecahan 

masalah). 

 

2.1.2   Teori Pembelajaran 

 

Pengembang teori – teori pembelajaran Bruner membuat perbedaan antara 

pembedaan antara teori belajar dan teori pembelajaran. Teori belajar adalah 

deskriptif, sedangkan teori pembelajaran adalah preskriptif. Teori belajar adalah 

mendeskripsikan adanya proses belajar, teori pembelajaran mempreskripsikan  

strategi atau metode pembelajaran yang optimal yang dapat mempermudah proses 

belajar. Perspektif lain, Simon (dalam Arikunto, 2006:67) mengemukakan 

perbedaan serupa dengan memaparkan persamaan karakteristik dari “a 

prescriptive science” dan membandingkan dengan karakteristik dari “a 
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descriptive science”. Dalam kerangka ini nyata sekali bahwa teori pembelajaran 

termasuk teori preskriptif yang berpasangan dengan teori belajar yang termasuk 

teori deskriptif.  

 

Ilmu deskriptif dan ilmu preskriptif memiliki perbedaan peranan. Aspek penting 

yang membedakan adalah hanya ada satu jenis profesi dalam ilmu deskriptif, yaitu 

ilmuan. Sedangkan dalam ilmu preskriptif  terlibat tiga jenis profesi, yaitu (1) 

ilmuan; (2) teknolog dan (3) teknisi. Ilmuwan berurusan dengan pengembangan 

prinsip dan teori. Teknolog yang menggunakan prinsip dan teori untuk 

mengembangkan prosedur. Sedangkan teknisi yang menggunakan prosedur yang 

dikembangkan teknolog untuk menciptakan sesuatu (Reigeluth, Bunderson, dan 

Merril dalam Degeng, 2007: 11).  

 

Pembelajaran adalah usaha – usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber – 

sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Pembelajaran 

merupakan susunan dari informasi dan lingkungan untuk memfasilitasi belajar. 

Penggunaan lingkungan ini bukan hanya di mana pembelajaran berlangsung, 

melainkan juga metode, media, peralatan yang diperlukan untuk memberi 

informasi, dan membimbing peserta didik. Proses pembelajaran melibatkan juga 

pemilihan, penyusunan dan pengiriman informasi dalam suatu lingkungan yang 

sesuai dan cara peserta didik berinteraksi dengan lingkungan tersebut (Yudhi 

Munadi, 2008:4). 

 

Pembelajaran sebagai proses pembelajaran dibangun oleh pendidik untuk 

mengembangkan kreativitas berfikir untuk meningkatkan penguasaan yang baik 
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terhadap materi pelajaran. Pendidik dalam hal ini adalah sebagai fasilitator peserta didik 

untuk dapat belajar dengan mudah. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 

Tahun 2003 menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.   

Miarso (2010:545) menyatakan bahwa : 

“Pembelajaran merupakan suatu usaha sadar yang disengaja, bertujuan, dan 

terkendali agar orang lain belajar, atau terjadi perubahan yang relatif menetap 

pada diri orang tersebut, yang dilakukan oleh seseorang atau tim yang memiliki 

kemampuan dan kompetensi dalam merancang dan mengembangkan sumber 

belajar yang diperlukan” . 

 

Beberapa pendapat diatas memberikan pandangan bahwa pembelajaran adalah segala 

sesuatu dengan usaha sadar, mempunyai tujuan, cara untuk mengupayakan 

pengetahuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan hasil belajar yang optimal. 

Oleh karenanya pembelajaran juga dapat dirancang dengan berbagai model, dan 

pemanfaatan media sehingga pembelajaran menjadi efektif efisien dan memiliki daya 

tarik. 

 

Pembelajaran menurut Gagne (dalam Miarso 2010:245) adalah seperangkat    proses 

yang bersifat internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang 

berasal dari persitiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan (kondisi).  

Agar kondisi eksternal itu lebih bermakna sebaiknya diorganisasikan dalam urutan 

persitiwa pembelajaran (metode atau perlakuan).  Selain itu, dalam usaha mengatur 

kondisi eksternal diperlukan berbagai rangsangan yang dapat diterima oleh panca indra.  

Pembelajaran menurut  Gagne hendaknya mampu menimbulkan persitiwa belajar dan 

proses kognitif.  Peristiwa belajar (instructional events) adalah peristiwa dengan urutan 

sebagai berikut : menimbulkan minat dan memusatkan perhatian agar peserta didik siap 
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menerima pelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik tahu apa 

yang diharapkan dalam pembelajaran itu, mengingat kembali konsep/prinsip yang telah 

dipelajari sebelumnya yang merupakan prasyarat, menyampaikan materi pembelajaran, 

memberikan bimbingan atau pedoman untuk belajar, membangkitkan timbulnya unjuk 

kerja peserta didik, memberikan umpan balik tentang kebenaran pelaksanaan tugas, 

mengukur/evaluasi belajar, dan memperkuat referensi dan transfer belajar. 

 

Menurut Reigeluth (dalam Pramono 2007:27), teori Gagne terdiri atas tiga komponen 

utama: a) metode seleksi materi yang menghasilkan identifikasi materi-materi yang 

bersifat pre-requisite (strategi mikro), b) metode mengurutkan materi pembelajaran 

sehingga materi yang bersifat prasyarat akan diajarkan terlebih dahulu (strategi mikro), 

dan c) suatu preskripsi yang berupa Sembilan peristiwa pembelajaran (nine events of 

instruction) untuk mengajarkan tiap tujuan pembelajaran (strategi mikro), termasuk 

preskripsi jenis media yang akan digunakan (suatu strategi penyampaian).  

 

Kemudian Reigeluth dalam Miarso dan Suyanto (2011: 1) juga mengemukakan 

pendapatnya Menurutnya, ada 3 variabel pembelajaran yaitu (1) kondisi pembelajaran, 

(2) metode pembelajaran, dan (3) hasil pembelajaran.  Suatu pembelajaran akan 

berjalan dengan baik jika guru mampu mengidentifikasi kondisi pembelajaran, 

menentukan metode pembelajaran yang sesuai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran 

dengan tepat. Kemampuan guru mengidentifikasi kondisi pembelajaran bergantung 

pula dari kemampuan guru mengelompokkan kondisi pembelajaran.  Metode 

pembelajaran dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu (1) strategi pengelolaan 

kegiatan pembelajaran, (2) strategi pengorganisasian pelajaran, dan (3) strategi 
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penyajian pembelajaran.  Sedangkan hasil pembelajaran meliputi (1) efektivitas, (2) 

efisiensi, dan (3) daya tarik. Menurut teori elaborasi Reigeluth mengenai pembelajaran, 

yaitu tentang menselaraskan dan mengintegrasikan system teknologi yang mendukung 

paradigma pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Teori elaborasi adalah teori 

mengenai desain pembelajaran dengan dasar argumen bahwa pelajaran harus 

diorganisasikan dari materi yang sederhana menuju pada harapan yang kompleks 

dengan mengembangkan pemahaman pada konteks yang lebih bermakna sehingga 

berkembang menjadi ide-ide yang terintegrasi.  Konsep ini memiliki tiga kata kunci 

yang fokus pada urutan elaborasi konsep, elaborasi teori, dan penyederhanaan kondisi.  

Pembelajaran dimulai dari konsep sederhana dan pekerjaan yang mudah. Bagaimana 

mengajarkan secara menyeluruh dan mendalam, serta menerapkan prinsip agar menjadi 

lebih rinci. Prinsipnya harus menggunakan topik dengan pendekatan spiral.  

 

Sejumlah konsep dan tahapan belajar harus dibagi dalam “episode belajar”. Selanjutnya 

peserta didik memilih konsep, prinsip, atau versi pekerjaan yang dielaborasi atau 

dipelajari. Pendekatan elaborasi berkembang sejalan dengan tumbuhnya perubahan 

paradigma pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik 

sebagai kebutuhan baru dalam menerapkan langkah-langkah pembelajaran. Dari 

pikiran Reigeluth lahirlah desain yang bertujuan membantu penyeleksian dan 

pengurutan materi yang dapat meningkatkan pecapaian tujuan. Para pendukung teori 

ini juga menekankan pentingnya fungsi-fungsi motivator, analogi, ringkasan, dan 

sintesis yang membantu meningkatkan efektivitas belajar. Teori ini pun memberikan 

perhatian pada aspek kognitif yang kompleks dan pembelajaran psikomotor. Ide 
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dasarnya adalah peserta didik perlu mengembangkan makna kontekstual dalam urutan 

pengetahuan dan keterampilan yang berasimilasi. 

 

2.2    Karakteristik Pelajaran Bahasa Inggris SMK 

 

Pembelajaran bahasa Inggris untuk Pendidikan Menengah Kelas XI disusun untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa. Penyajiannya adalah dengan menggunakan 

pendekatan pembelajaran berbasis teks, baik lisan maupun  tulisan, dengan 

menempatkan Bahasa Inggris sebagai wahana komunikasi. Pemahaman terhadap 

jenis, kaidah dan konteks suatu teks juga menyajian gagasan dalam bentuk teks 

yang mudah dipahami makna kandungannya dan diapresiasi keindahan pilihan 

rangkaian katanya. Sebagai bagian dari kurikulum 2013 yang menekankan 

pentingnya keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan, 

kemampuan bahasa inggris yang dituntut dibentuk melalui pembelajaran 

berkelanjutan, dimulai dengan meningkatkan kompetensi pengetahuan tentang 

jenis, kaidah dan konteks suatu teks, dilanjutkan dengan kompetensi keterampilan 

menyajikan suatu teks tulis dan lisan baik terencana maupun spontan dengan 

pelafalan dan intonasi yang tepat, dan bermuara pada pembentukan sikap 

kesantunan berbahasa dan sikap menghargai keindahan bahasa. 

 

Materi pelajaran yang menjadi objek penelitian adalah materi giving opinion 

dengan topik Bullying pada SMK Kartikatama, SMK Negeri 03, SMK 

Muhammadiyah 1 pada kelas XI (sebelas) dengan jurusan Teknik Komputer dan 

Jaringan (TKJ) yang ketiganya berada di Kota Metro. Model pembelajaran yang 

digunakan adalah model sinektik  menggunakan, strategi kedua yaitu  making the 
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strange familiar yang terdiri dari tujuh tahap yaitu : input substantif, analogi 

langsung, analogi personal, membandingkan analogi-analogi, menjelaskan 

perbedaan-perbedaan, eksplorasi, dan membuat analogi. 

 

Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosial media. dalam 

pendidikan, sosial media  menjadi konsep yang relatif baru telah menjadi pusat 

perhatian banyak pendidik, pengajar dan orang tua. Sosial media telah menjadi 

bagian dari kehidupan sehari-hari, demikian pula oleh para peserta didik. Mereka 

menciptakan kehidupan online yang berbaur dengan dunia offline mereka. 

Tanggung jawab sebagai pengajar untuk membantu mereka lebih memanfaatkan 

sosial media ini. Seorang pengajar sebaiknya mampu mengadaptasi metode 

pengajaran sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. 

Penggunaan Sosial media di bidang pendidikan merupakan tantangan besar, Ada 

beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan yang efektif sosial media 

antara pengajar dengan peserta didik. Santai, ramah dan mengundang suasana 

yang mendorong partisipasi dan keterlibatan peserta didik. Sosial media dapat 

meningkatkan kerjasama dan interaksi sosial antara peserta didik. Peserta didik 

dapat merasa nyaman belajar melalui sosial media karena kebanyakan dari mereka 

menggunakannya sehari-hari. Peserta didik merasa terus terlibat untuk belajar 

meskipun di luar kelas. Tetapi tidak terelakkan, kemudian mengubahnya menjadi 

alat belajar yang hebat bagi para peserta didik. 

 

Penggunaan model pembelajaran sinektik menggunakan sosial media pada topik 

Bullying dapat membantu peserta didik dalam memberikan opini dengan cara 
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mengaitkan antara topik pembelajaran dengan analogi mereka masing-masing 

baik dalam pembelajaran didalam kelas atau di dalam sosial media yang guru 

sediakan. Sehingga dengan penggunaan model pembelajaran sinektik dengan 

menggunakan sosial media dapat menciptakan kreatifitas berfikir siswa. 

 

Reigeluth (dalam Uno B, 2008: 141) menyatakan klasifikasi variable strategi 

pembelajaran dalam tiga kelompok, yaitu : (1) strategi pengorganisasian 

(organizational strategy), (2) strategi penyampaian (delivery strategy), dan (3) 

strategi pengelolaan (management strategy). Model pembelajaran yang 

dikembangkan adalah model pembelajaran sinektik, karena model ini terdiri dari 

tahap-tahap pembelajaran yang merupakan pengorganisasian pembelajaran 

dengan strategi pengelolaan dan penyampaian yang melibatkan keaktifan peserta 

didik dalam belajar. 

 

Sistem evaluasi kurikulum 2013 menggunakan asesmen autentik. Asesmen 

autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar 

peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan. Dalam Newton 

Public School, asesmen autentik diartikan sebagai penilaian atas produk dan 

kinerja yang berhubungan dengan pengalaman kehidupan nyata peserta didik. 

Wiggins mendefinisikan asesmen autentik sebagai upaya pemberian tugas kepada 

peserta didik yang mencerminkan prioritas dan tantangan yang ditemukan dalam 

aktifitas pembelajaran, seperti : meneliti, menulis, merevisi dan membahas artikel, 

memberikan analisa verbal terhadap peristiwa, berkolaborasi antar sesama melalui 

debat dan sebagainya (Kementrian Pendidikan, 2013 : 229). Asesmen seperti ini 



35 
 

mampu menggabarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka 

mengamati, menalar, mencoba. Asesmen autentik dapat dibuat oleh guru sendiri, 

guru secara tim dan guru bersama peserta didik. Dalam asesmen autentik, 

pelibatan peserta didik sangat penting. Asumsinya peserta didik dapat melakukan 

aktifitas belajar dengan lebih baik  ketika mereka tahu bagaimana akan dinilai. 

 

Peserta didik diminta untuk merefleksikan dan mengevaluasi kinerja mereka 

sendiri dalam rangka meningkatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan 

pembelajaran serta mendorong kemampuan belajar yang lebih tinggi. Asesmen 

autentik terdiri dari berbagai tehnik penilaian, yaitu : (1) pengukuran langsung 

keterampilan peserta didik yang berhubungan, (2) penilaian atas tugas yang 

memerlukan kinerja yang kompleks, (3) analisis proses yang digunakan untuk 

menimbulkan respon peserta didik atas perolehan sikap, keterampilan dan 

pengetahuan yang ada. 

 

Permendikbud No. 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan 

disebutkan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada prinsip 

objektif, terpadu, ekonomis, akuntabel dan edukatif. Terkait dengan penilaian 

autentik, penilaian adalah proses pengumpulan berbagai informasi yang 

memberikan gambaran sebenarnya tentang perkembangan belajar peserta didik. 

Sehingga penilaian tidak hanya dilakukan pada akhir periode pembelajaran tetapi 

simultan dan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran. 

Secara sederhana ada beberapa pengertian tentang penilaian autentik , yaitu :  
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1. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif 

untuk menilai mulai dari input, proses serta output pembelajaran. 

2. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas 

hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan.  

3. Penilaian  autentik adalah penilaian yang dilakukan menggunakan beragam 

sumber, pada saat/setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, dan menjadi 

bagian tak terpisahkan dari pembelajaran. 

4. Penilaian autentik merupakan proses pengamatan, perekaman dan 

pendokumentasian karya peserta didik. 

5. Penilaian autentik merupakan proses pengumpulan informasi oleh guru 

tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh 

peserta didik melalui berbagai tehnik penilaian. 

 

2.3   Teory Desain Asure 

 

Model ASSURE dicetuskan oleh Heinich, dkk. Sejak tahun 1980-an, dan terus 

dikembangkan oleh Smaldino hingga sekarang (Prawiradilaga, 2007: 35). Satu hal 

yang perlu dicermati dari model ASSURE ini, walaupun berorientasi pada 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), model ini tidak menyebutkan strategi 

pembelajaran secara eksplisit. Strategi pembelajaran dikembangkan melalui 

pemilihan dan pemanfaatan metode, media, bahan ajar, serta peran serta peserta 

didik di kelas. 

 

Model ASSURE merupakan salah satu petunjuk dan perencanaan yang bisa 

membantu untuk bagaimana cara merencanakan, mengidentifikasi, menentukan 
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tujuan, memilih metode dan bahan, serta evaluasi. Model assure ini merupakan 

rujukan bagi pendidik dalam membelajarkan peserta didik yang direncanakan dan 

disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik.  

 

Model pembelajaran ASSURE sangat membantu dalam merancang program 

dengan menggunakan berbagai jenis media. Model ini menggunakan beberapa 

langkah, yaitu Analyze Learners, State Objectives, Select Methods, Media and 

Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner Participation, dan 

Evaluate and Revise. Kesemua langkah itu berfokus untuk menekankan 

pengajaran kepada peserta didik dengan berbagai gaya belajar, dan 

konstruktivis belajar dimana peserta didik diwajibkan untuk berinteraksi dengan 

lingkungan mereka dan tidak secara pasif menerima informasi. Menurut Smaldino 

(2011: 112) pembelajaran dengan menggunakan Model Assure  mempunyai 

beberapa tahapan sebagai berikut : 

 

1.   Analyze Learner  ( menganalisis peserta didik ) 

Tujuan utama para guru adalah untuk memenuhi kebutuhan unik setiap peserta 

didik sehingga mereka bisa mencapai tingkat belajar yang maksimum. Analisis 

tersebut menyediakan informasi yang memungkinkan guru secara strategis 

merencanakan pembelajaran yang disesuaikan agar memenuhi kebutuhan spesifik 

para peserta didik. Analisis pembelajar meliputi tiga faktor kunci dari diri 

pembelajar yang meliputi : 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.mscd.edu/%7Eact2/courseconstruct/dictionary.html&prev=/search%3Fq%3Danalyze%2Blearners%26hl%3Did%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DeJ0%26rls%3Dorg.mozilla:id:official%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgtAkqPchHTBXHEO5ssS51ECLj4RA#ls
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://www.mscd.edu/%7Eact2/courseconstruct/dictionary.html&prev=/search%3Fq%3Danalyze%2Blearners%26hl%3Did%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DeJ0%26rls%3Dorg.mozilla:id:official%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgtAkqPchHTBXHEO5ssS51ECLj4RA#construct
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 General Characteristics (Karakteristik Umum) 

Karakteristik umum peserta didik dapat ditemukan melalui variable yang 

konstan, seperti, jenis kelamin, umur, tingkat perkembangan, budaya dan 

faktor sosial ekonomi serta etnik. Semua variabel konstan tersebut, menjadi 

patokan dalam merumuskan strategi dan media yang tepat dalam 

menyampaikan bahan pelajaran. 

 Specific Entry Competencies ( Mendiagnosis kemampuan awal pembelajar) 

Penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa pengetahuan awal peserta didik 

merupakan sebuah subyek patokan yang berpengaruh dalam bagaimana dan 

apa yang dapat mereka pelajari lebih banyak sesuai dengan perkembangan 

psikologi peserta didik. Hal ini akan memudahkan dalam merancang suatu 

pembelajaran agar penyamapain materi pelajaran dapat diserap dengan 

optimal oleh peserta didik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 

 Learning Style (Gaya Belajar) 

Gaya belajar yang dimiliki setiap pembelajar berbeda-beda dan mengantarkan 

peserta didik dalam pemaknaan pengetahuan termasuk di dalamnya interaksi 

dengan dan merespon dengan emosi ketertarikan terhadap pembelajaran. 

Terdapat tiga macam gaya belajar yang dimiliki peserta didik, yaitu: 1. Gaya 

belajar visual (melihat) yaitu dengan lebih banyak melihat seperti membaca 2. 

Gaya belajar audio (mendengarkan), yaitu belajar akan lebih bermakna oleh 

peserta didik jika pelajarannya tersebut didengarkan dengan serius, 3. Gaya 

belajar kinestetik (melakukan), yaitu pelajaran akan lebih mudah dipahami 

oleh peserta didik jika dia sudah mempraktekkan sendiri. 
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Berkenaan dengan gaya belajar ini, kita sebagai guru sebaiknya menyesuaikan 

metode dan media pembelajaran yang akan digunakan. 

 

2.   State Standards and Objectives ( menentukan standard dan tujuan ) 

Tahap selanjutnya dalam ASSURE model adalah merumuskan tujuan dan standar. 

Standar diambil dari Standar Kopetensi yang sudah ditetapkan. Dengan demikian 

diharapkan peserta didik dapat memperoleh suatu kemampuan dan kompetensi 

tertentu dari pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan dan standar pembelajaran 

perlu memperhatikan dasar dari strategi, media dan pemilihan media yang tepat. 

Pentingnya merumuskan tujuan dan standar dalam pembelajaran dasar dalam 

penilaian pembelajaran ini menujukkan pengetahuan dan kompetensi seperti apa 

yang nantinya akan dikuasai oleh peserta didik. Selain itu juga menjadi dasar 

dalam pembelajaran peserta didik yang lebih bermakna. Sehingga sebelumnya 

peserta didik dapat mempersiapkan diri dalam partisipasi dan keaktifannya dalam 

pembelajaran. 

 

Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam merancang suatu 

program pembelajaran seperti yang dijelaskan oleh Sanjaya (2008 : 122-123) 

berikut ini : 

 Rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektifitas 

keberhasilan proses pembelajaran. 

 Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan 

kegiatan belajar peserta didik 

 Tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran 
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 Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan 

batas-batas dan kualitas pembelajaran. 

 Tujuan Pembelajaran yang Berbasis ABCD 

 

Menurut Smaldino setiap rumusan tujuan pembelajaran ini haruslah lengkap. 

Kejelasan dan kelengkapan ini sangat membantu dalam menentukan model 

belajar, pemanfaatan media dan sumber belajar berikut asesmen dalam 

KBM.  Rumusan baku ABCD tadi dijabarkan sebagai berikut: 

A = audience 

Pebelajar atau peserta didik dengan segala karakterisktiknya. Siapa pun peserta 

didik, apa pun latar belakangnya, jenjang belajarnya, serta kemampuan 

prasyaratnya sebaiknya jelas dan rinci. 

B = behavior 

Perilaku belajar yang dikembangkan dalam pembelajaran. Perlaku belajar 

mewakili kompetensi, tercermin dalam penggunaan kata kerja. Kata kerja yang 

digunakan biasanya kata kerja yang terukur dan dapat diamati. 

C = conditions 

Situasi kondisi atau lingkungan yang memungkinkan bagi pembelajar dapat 

belajar dengan baik. Penggunaan media dan metode serta sumber belajar menjadi 

bagian dari kondisi belajar ini. Kondisi ini sebenarnya merujuk pada istilah 

strategi pembelajaran tertentu yang diterapkan selama proses belajar mengajar 

berlangsung. 

 

 



41 
 

D = degree 

Persyaratan khusus atau kriteria yang dirumuskan sebagai dibaku sebagai bukti 

bahwa pencapaian tujuan pembelajaran dan proses belajar berhasil. Kriteria ini 

dapat dinyatakan dalam presentase benar (%), menggunakan kata-kata seperti 

tepat/benar, waktu yang harus dipenuhi, kelengkapan persyaratan yang dianggap 

dapat mengukur pencapaian kompetensi. Ada empat kategori pembelajaran, yaitu: 

 Domain Kognitif 

Domain kognitif, belajar melibatkan berbagai kemampuan intelektual yang 

dapat diklasifikasikan baik sebagai verbal / informasi visual atau sebagai 

ketrampilan intelektual. 

 Domain Afektif 

Dalam domain afektif, pembelajaran melibatkan perasaan dan nilai-nilai. 

 Domain Skill 

Dalam domain ketrampilan motorik, pembelajaran melibatkan atletik, 

manual, dan ketrampilan seperti fisik. 

 Domain Interpersonal 

Belajar melibatkan interaksi dengan orang-orang. 

 

Tujuan Pembelajaran dan Perbedaan Individu. Berkaitan dengan kemampuan 

individu dalam menuntaskan atau memahami sebuah materi yang diberikan. 

Individu yang tidak memiliki kesulitan belajar dengan yang memiliki kesulitan 

belajar pasti memiliki waktu ketuntasan terhadap materi yang berbeda. Untuk 

mengatasi hal tersebut, maka timbullah mastery learning (kecepatan dalam 

menuntaskan materi tergantung dengan kemampuan yang dimiliki tiap individu. 
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3.  Select Strategies, Technology, Media, and Materials ( memilih, strategi, 

teknologi, media dan bahan ajar ) 

Langkah selanjutnya dalam membuat pembelajaran yang efektif adalah 

mendukung pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan media dalam 

sistematika pemilihan strategi, teknologi, media dan bahan ajar. 

Memilih strategi pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajarn disesuaikan 

dengan standar dan tujuan pembelajaran. Selain itu juga memperhatikan gaya 

belajar dan motivasi peserta didik yang nantinya dapat mendukung pembelajaran. 

Strategi pembelajaran dapat mengandung ARCS model . ARCS model dapat 

membantu strategi mana yang dapat membangun  Attention  (perhatian) peserta 

didik, pembelajaran berhubungan yang Relevant dengan keutuhan dan 

tujuan, Convident , desain pembelajaran dapat membantu pemaknaan pengetahuan 

oleh peserta didik dan Satisfaction dari usaha belajar peserta didik. Strategi 

pembelajaran dapat terlebih dahulu menentukan metode yang tepat. Beberapa 

metode yang dianjurkan untuk digunakan ialah (Prawiradilaga, 2007: 89): 

Belajar Berbasis Masalah (problem-based learning), metode belajar berbasis 

masalah melatih ketajaman pola pikir metakognitif, yakni kemampuan stratregis 

dalam memecahkan masalah. 

 

Belajar Proyek (project-based learning), belajar proyek adalah metode yang 

melatih kemampuan pebelajar untuk melaksanakan suatu kegiatan di lapangan. 

Proyek yang dikembangkan dapat pekerjaan atau kegiatan sebenarnya atau berupa 

simulasi kegiatan. Belajar Kolaboratif, metode belajar kolaboratif ditekankan agar 
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pebelajar mampu berlatih menjadi pimpinan dan membina koordinasi antar teman 

sekelasnya. 

 

Memilih teknologi dan media yang sesuai dengan bahan ajar. Kata Media berasal 

dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara 

harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Menurut Lesle J.Brigges 

dalam Sanjaya (2008 : 204) menyatakan bahwa media adalah alat untuk 

perangsang bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya Rossi dan 

Breidle dalam Sanjaya (2008 : 204) mengemukakan bahwa media pembelajaran 

adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti 

radio, televisi, buku, koran, majalah dan sebagainya. Sedangkan menurut Gerlach, 

media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, tetapi hal-hal lain yang 

memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengetahuan. Media itu meliputi 

orang, bahan, peralatan atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang 

memungkinkan peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

 

Memilih sebuah bentuk media bisa menjadi sebuah tugas yang kompleks-merujuk 

kepada cakupan yang luas dari media yang tersedia, keanekaragaman peserta 

didik dan banyak tujuan yang akan dicapai. Memilih format media dan sumber 

belajar yang disesuaikan dengan pokok bahasan atau topik. Peran media 

pembelajaran yaitu : 

 memilih , mengubah, dan merancang materi 

 memilih materi yang tersedia 

 melibatkan spesialis teknologi/media 
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 menyurvei panduan referensi sumber dan media 

 mengubah materi yang ada 

 merancang materi baru 

 

4.   Utilize Technology, Media and Materials ( menggunakan teknologi, media 

dan bahan ajar ) 

Menggunakan teknologi, media dan bahan ajar adalah sebagai berikut : 

 Preview materi. Pendidik harus melihat dulu materi sebelum 

mennyampaikannya dalam kelas dan selama proses pembelajaran pendidik 

harus menentukan materi yang tepat untuk audiens dan memperhatikan 

tujuannya. 

 Menyiapkan bahan. Pendidik harus mengumpulkan semua materi dan media 

yang dibutuhkan pendidik dan peserta didik. Pendidik harus menentukan 

urutan materi dan penggunaan media. Pendidik harus menggunakan media 

terlebih dahulu untuk memastikan keadaan media. 

 Menyiapkan lingkungan Pendidik harus mengatur fasilitas yang digunakan 

peserta didik dengan tepat dari materi dan media sesuai dengan lingkungan 

sekitar. 

 Mempersiapakan peserta didik. Memberitahukan peserta didik tentang tujuan 

pembelajaran. Pendidik menjelaskan bagaimana cara agar peserta didik dapat 

memperoleh informasi dan cara mengevaluasi materinya. 

 Memberikan pengalaman belajar. Mengajar dan belajar harus menjadi 

pengalaman. Sebagai guru kita dapat memberikan pengalaman belajar seperti 
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: presentasi di depan kelas dengan projector, demonstrasi, latihan, atau 

tutorial materi. 

 

5.   Require Learner Parcipation ( mengembangkan partisipasi peserta didik ) 

Tujuan utama dari pembelajaran adalah adanya partisipasi peserta didik terhadap 

materi  dan media yang kita tampilkan. Seorang guru pada era teknologi sekarang 

dituntut untuk  memiliki pengalaman dan praktik menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi ketimbang sekedar memahami dan member 

informasi kepada peserta didik. Ini sejalan dengan gagasan konstruktivis bahwa 

belajar merupakan proses mental aktif yang dibangun berdasarkan pengalaman 

yang autentik, diman para peserta didik akan menerima umpan balik informative 

untuk mencapai tujuan mereka dalam belajar. 

 

6.   Evaluate and Revise ( mengevaluasi dan merevisi ) 

Penilaian dan perbaikan adalah aspek yang sangat mendasar untuk 

mengembangkan kualitas pembelajaran. Penilaian dan perbaikan dapat 

berdasarkan dua tahapan yaitu: 

 penilaian hasil belajar peserta didik, 

 penilaian hasil belajar peserta didik yang otentik, 

 penilaian hasil belajar portofolio 

 penilaian hasil belajar yang tradisional / elektronik. 

 menilai dan memperbaiki strategi, teknologi dan media 

 revisi strategi, teknologi, dan media. 

 ada beberapa fungsi dari evaluasi antara lain : 
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 evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi peserta didik. 

 evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana 

ketercapaian peserta didik dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. 

 evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program 

kurikulum. 

 informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan peserta didik secara individual 

dalam mengambil keputusan. 

 evaluasi berguna untuk para pengembang kurikulum khususnya dalam 

menentukan tujuan khusus yang ingin dicapai 

 evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk orang tua,guru,pengembang 

kurikulum,pengambil kebijakan. 

 

2.4   Model Pembelajaran Sinektik Menggunakan Sosial Media 

 

Arends (2008: 259) menyatakan, model pembelajaran mengarah pada satu pendekatan 

pembelajaran tertentu termasuk tujuan, sintak, lingkungan dan system pengelolaannya. 

Ada enam model pembelajaran, yaitu :  (1) presentasi, (2 pembelajaran langsung, (3) 

Pembelajaran konsep, (4) Pembelajaran kooperatif, (5) Pembelajaran berdasarkan 

masalah ( 6) Diskusi kelas. 

 

Menurut Trianto (2007: 52), Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu 

pola yang dapat di gunakan untuk mendesain pola–pola mengajar secara tatap muka di 

dalam kelas atau mengatur tutorial, dan untuk menentukan materi/perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku–buku, film–film, tipe–tipe, program– 

program  perangkat  komputer,  dan  kurikulum  (sebagai  kursus  untuk  belajar). 
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Setiap model mengarahkan kita untuk mendesain pembelajaran yang dapat membantu 

peserta didik untuk mencapai berbagai tujuan. 

 

Sinektik adalah model pembelajaran yang mempertemukan berbagai macam unsur 

dengan menggunakan kiasan untuk memperoleh satu pandangan. Inti dari model 

pembelajaran sinektik ialah aktifitas metafora yang meliputi analogi personal, 

analogi langsung, dan konflik padat (Suryaman, 2008: 71). Pembelajaran sinektik 

menekankan keaktifan, kreativitas, dan memerlukan keterlibatan emosional 

subjek didik dalam mengarahkan dan melakukan kegiatan kreatifitas. Konsep-

konsep diatas dapat berarti sinektik merupakan pendekatan pembelajaran dengan 

penggabungan unsur-unsur atau gagasan-gagasan yang berbeda-beda yang 

tampaknya tidak relevan untuk peningkatan kemampuan pemecahan masalah, 

ekspresi kreatif, empati dan wawasan dalam hubungan sosial. Model ini menuntut 

keaktifan dan keterlibatan peserta didik ke dalam karya sastra baik secara individu 

maupun kelompok. Dibawah ini adalah langkah-langkah pembelajaran sinektik 

menurut Gordon: 
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Gambar 2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Sinektik Menurut Gordon 

 

Tahap pertama, input substantif yaitu guru menyediakan informasi tentang 

topik baru. 

Tahap kedua, analogi langsung yaitu guru mengusulkan analogi langsung dan 

meminta peserta didik mendeskripsikannya. 

Tahap ketiga, analogi personal yaitu guru meminta peserta didik menjadi 

analogi langsung pada tahap kedua. 

Tahap keempat, membandingkan analogi-analogi yaitu peserta didik 

mengidentifikasi dan menjelaskan poin-poin kesamaan antara materi baru dengan 

analogi langsung. 

Tahap 1: 

Input substantif 

Tahap 2: 

Analogi langsung 

Tahap 6: 

Eksplorasi 

Tahap 3: 

Analogi personal. 

Tahap 4: 

Membandingkan analogi-

analogi 

Tahap 7: 

Membuat analogi 

Tahap 5: 

Menjelaskan perbedaan 
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Tahap kelima, menjelaskan perbedaan yaitu peserta didik menjelaskan dimana 

saja analogi-analogi langsung yang tidak sesuai. 

Tahap keenam, eksplorasi yaitu peserta didik mengeksplorasi kembali topik asli. 

Tahap ketujuh, membuat analogi yaitu peserta didik menyiapkan analogi 

langsung dan mengeksplorasi persamaan dan perbedaan. 

 

Model sinektik adalah salah satu model yang termasuk pada rumpun memproses 

informasi, model lain yang termasuk rumpun model ini adalah model belajar 

perfikir induktif, model pencapaian konsep, model induktif bergambar, model 

penelitian ilmiah, model menghafal dan model presentasi. Model sinektik adalah 

model yang pertama kali dirancang oleh William J.J. Gordon dalam bidang 

industri. Gordon mengembangankannya untuk keperluan aktivitas individu dalam 

kelompok agar mereka mampu memecahkan masalah (problem solver), atau 

untuk mengembangkan produksi (product developmen). Model Sinektik yang 

telah berkembang di dunia industri, akhirnya oleh Gordon dikembangkan untuk 

digunakan di sekolah, tujuannya yaitu untuk menumbuhkan kreativitas sehingga 

diharapkan peserta didik mampu menghadapi permasalahannya. Tujuan dan 

anggapan dasar sinektik; kata sinektik (synectics), berasal dari bahasa Greek 

Synectikos, yang mengandung arti oining, conecting, immediate. Connecting 

(menghubungkan) merupakan arti yang lebih tepat dengan istilah sinektik, arti ini 

diperluas lagi melalui proses metaforik. Dengan demikian model sinektik dapat 

didefinisikan sebagai pola atau rencana pengajaran yang dapat dijadikan pedoman 

guru dalam proses belajar mengajar melalui proses metaforik. 
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2.4.1   Sosial Media 

 

Sosial media adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang 

memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Sosial media 

dipahami sebagai sekelompok jenis media online, yang terbagi atas lima 

karakteristik yaitu : (1) partisipasi. Sosial media mendorong kontribusi dan 

umpan balik dari setiap orang yang tertarik. Hal ini mengaburkan batas antara 

media dan penonton. (2) keterbukaan. Media sosial terbuka untuk umpan balik 

dan partisipasi. Media sosial mendorong voting, komentar dan berbagi informasi. 

Jarang ada hambatan untuk mengakses dan memanfaatkan konten-konten yang 

disukai (3) percakapan. Apabila media tradisional adalah tentang “broadcast” 

(konten di transmisikan atau didistribusikan kepada audiens) media sosial lebih 

baik dilihat sebagai percakapan dua arah. (4) komunitas. Sosial media 

memungkinkan komunitas untuk terbentu dengan cepat dan berkomnikasi secara 

efektif. Dan (5) keterhubungan. Sebagian besar jenis media sosial berkembang 

pada keterhubungan mereka, memanfaatkan link ke situs lain , sumber daya dan 

orang-orang didalamnya. 

 

Menurut bentuknya ada tujuh bentuk sosial media, antara lain : 

1. Jejaring sosial, situs yang memungkinkan orang untuk membangun halaman 

web pribadi dan kemudian dapat terhubung dengan teman-teman. Salah satu 

contoh jejaring sosial yang terbesar adalah Facebook  

2. Blog, disebut dengan personal diary yang berisi catatan, artikel-artikel, dan 

lain sebagainya yang bertujuan memberikan informasi kepada para 

pengunjungnya. Salah satu contoh yaitu blogger.com dan wordpress.com 
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3. Wiki, kamus umum. Website ini memungkinkan orang untuk menambah atau 

mengedit informasi yang ada. Jadi kamus ini bertindak sebagai dokumen 

komunal atau database informasi terminologi umum, yang paling terkenal 

adalah wikipedia, ensiklopedia online yang dapat diakses dengan berbagai 

bahasa. 

4. Podcast, atau disebut personal on demand casting bentuk kumpulan file 

audio dan video yang dapat dipilih sendiri oleh. 

5. Forum, bentuk untuk diskusi online tentang topik tertentu yang sudah 

ditentukan oleh komunitas tersebut, salah satu sosila media bentuk forum 

yaitu kaskus.com . 

6. Konten, komunitas yang mengatur dan berbagi jenis konten tertentu seperti 

foto (flickr), link bookmarked (del.icio.us), video (youtube) dan artikel 

(scribd). 

7. Microbloging, adalah suatu bentuk blog yang memungkinkan penggunanya 

untuk menulis teks pembaharuan singkat yang biasanya kurang dari 200 

karakter dan mempublikasikannya, baik untuk dilihat semua orang atau 

kelompok terbatas yang dipilih oleh pengguna tersebut. Pesan-pesan ini dapat 

dikirim melalui berbagai cara yaitu melalui SMS (Short Message Service), 

pesan instan, surat elektronik, digital audio atau web. Salah satu contohnya 

yaitu tweeter. 

 

Sosial media dapat juga dilibatkan dalam dunia pendidikan. Dengan jejaring 

sosial, microblog, dan forum para peserta didik dapat berkomunikasi dengan 

teman-teman atau guru mereka tentang materi yang sedang didiskusikan, 
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kemudian peserta didik dapat mengakses materi pelajaran yang sedang 

didiskusikan tersebut pada blog yang sudah disiapkan oleh guru atau 

menggunakan wikipedia, peserta didik dapat mengakses video tutorial 

pembelajaran melalui bentuk podcast ataupun konten. Dengan penggunaan sosial 

media dalam pembelajaran dapat membantu meminimalisir penggunaan negatif 

dari sosial media . 

 

2.4.2   Analogi 

 

Analogi dalam ilmu bahasa adalah persamaan antar bentuk yang menjadi dasar 

terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Analogi merupakan salah satu proses 

morfologi dimana dalam analogi, pembentukan kata baru dari kata yang telah ada. 

Analogi dilakukan karena antara sesuatu yang diabandingkan dengan 

pembandingnya memiliki kesamaan fungsi atau peran. Melalui analogi, seseorang 

dapat menerangkan sesuatu yang abstrak atau rumit secara konkrit dan lebih 

mudah dicerna. Analogi yang dimaksud adalah anlogi induktif atau analogi logis. 

 

Contoh dari analogi adalah menjadi seorang pemain bola yang professional atau 

berprestasi dibutuhkan latihan yang rajin dan ulet. Begitu juga dengan seorang 

doktor untuk dapat menjadi doktor yang professional dibutuhkan pembelajaran 

atau penelitian yang rajin yang rajin dan ulet. Oleh karena itu untuk menjadi 

seorang pemain bola maupun seorang doktor diperlukan latihan atau 

pembelajaran. 
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Jenis-jenis Analogi 

 

Berdasarkan jenisnya, analogi dibedakan menjadi:  

1. Analogi induktif 

Analogi induktif, yaitu analogi yang disusun berdasarkan persamaan yang ada 

pada dua fenomena, kemudian ditarik kesimpulan bahwa apa yang ada pada 

fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Analogi induktif 

merupakan suatu metode yang sangat bermanfaat untuk membuat suatu 

kesimpulan yang dapat diterima berdasarkan pada persamaan yang terbukti 

terdapat pada dua barang khusus yang diperbandingkan. 

Contoh dari analogi induktif adalah Tim Uber Indonesia mampu masuk babak 

final karena berlatih setiap hari. Maka tim Thomas Indonesia akan masuk 

babak final jika berlatih setiap hari. 

 

2. Analogi deklaratif 

Analogi deklaratif merupakan metode untuk menjelaskan atau menegaskan 

sesuatu yang belum dikenal atau masih samar, dengan sesuatu yang sudah 

dikenal. Cara ini sangat bermanfaat karena ide-ide baru menjadi dikenal atau 

dapat diterima apabila dihubungkan dengan hal-hal yang sudah kita ketahui 

atau kita percayai. 

Contoh dari analogi deklaratif adalah untuk penyelenggaraan negara yang 

baik diperlukan sinergitas antara kepala negara dengan warga negaranya. 

Sebagaimana manusia, untuk mewujudkan perbuatan yang benar diperlukan 

sinergitas antara akal dan hati. 
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Analogi di dalam Pembelajaran Sinektik 

 

Model pembelajaran sinektik berorientasi pada pengembangan pribadi 

dan  keunikan individu, diutamakan penekanannya pada proses membantu 

individu dalam membentuk dan mengorganisasikan realita yang unik. Kelebihan 

lain dari model ini adalah lebih banyak memperhatikan kehidupan emosional 

siswa. Sinektik dirancang untuk membimbing kita masuk ke dalam dunia yang 

hampir tidak masuk akal untuk memberikan pada kita kesempatan menciptakan 

cara baru dalam memandang sesuatu, mengekspresikan diri dan mendekati 

permasalahan. Dalam hal ini, sinektik diterapkan untuk membantu kita 

mengembangkan cara-cara berpikir yang “segar” (bukan sekedar logis) tentang 

siswa, motif-motif mereka, sifat hukuman, tujuan kita dan sifat masalah. 

 

Endraswara (2008: 97) mengatakan bahwa model sinektik disebut juga model 

Gordon, karena ditawarkan oleh William J.J. Gordon. Menurut Endraswara, 

model sinektik sebagai upaya pemahaman (apresiasi) karya puisi melalui proses 

metaforik dan analogi. Selain menggunakan aktivitas metaforis, model sinektik 

juga menggunakan analogi untuk menghasilkan gagasan kreatif atau wawasan 

segar ke dalam permasalahan. Analogi telah lama digunakan sebagai salah satu 

alat bantu bagi proses penyusunan gagasan secara kreatif. Guna menghentikan 

kebiasaan lama serta gagasan usang dan untuk memperkenalkan suasana rileks ke 

dalam proses penggalian ide, maka proses sinektik mencoba membuat yang 

“asing” menjadi “akrab” dan juga sebaliknya. 
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Menurut Joyce & Weil (2009:254-257) ada tiga jenis analogi yang digunakan 

sebagai basis dalam model sinektik, yaitu analogi personal (personal analogy), 

analogi langsung (direct analogy), dan konflik padat (compressed conflict). 

1. Analogi personal (personal analogy)  

Analogi personal pada hakikatnya adalah pada keterlibatan empatik siswa. 

Dalam proses ini, siswa diharuskan untuk berempati pada gagasan-gagasan 

atau subjek-subjek yang dibandingkan. Siswa harus merasa bahwa mereka 

menjadi bagian dari unsur fisik dari masalah tersebut. Dengan kata lain, 

analogi personal mengharuskan lepasnya identitas diri sendiri menuju ruang 

atau objek lain. Jarak konseptual yang lebih besar tercipta oleh hilangnya diri 

atau identitas seseorang (siswa). Ini hanya dapat dilakukan jika siswa lebih 

kreatif dan inovatif membuat analogi tersebut. 

 

Gordon (Joyce & Weil, 2009: 255) mengidentifikasi empat tingkat 

keterlibatan dalam analogi personal, yaitu: 

1)  Deskripsi orang pertama terhadap fakta-fakta. Orang tersebut 

menceritakan daftar fakta-fakta yang terkenal, tetapi tidak menghadirkan 

cara baru dalam memandang objek atau hewan dan tidak menunjukkan 

keterlibatan empatik. Dalam pengertian mesin mobil, orang tersebut 

mungkin berkata “saya merasa berminyak” atau “saya merasa panas”. 

2)  Identifikasi orang pertama terhadap emosi. Orang tersebut menceritakan 

emosi-emosi umum, tetapi tidak menghadirkan wawasan baru : “Saya 

merasakuat / bertenaga” (sebagai mesin mobil). 
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3)  Identifikasi empatik terhadap makhluk hidup. Siswa mengidentifikasi 

secara emosional dan kinestik subjek analogi : “Ketika anda tersebut 

seperti itu, saya selalu ingin tertawa.” 

4)  Identifikasi empatik terhadap benda mati. Level ini mengharuskan 

komitmen penuh. Orang tersebut melihat dirinya sendiri sebagai objek 

anorganik dan mencoba mengeksplorasi masalah dari pandangan 

simpatik : “Saya merasa dieksploitasi. Saya tidak dapat menentukan 

kapan saya berjalan dan kapan saya berhenti. Seseorang telah melakukan 

hal ini kepada saya” (sebagai mesin mobil). 

 

Tujuan memperkenalkan tingkatan-tingkatan analogi personal ini 

bukan  untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivitas metaforis, melainkan 

untuk menyediakan petunjuk tentang bagaimana jarak konseptual yang baik 

terbangun. 

 

Gordon percaya bahwa fungsionalitas analogi-analogi secara langsung 

sebanding dengan jarak yang tercipta. Semakin lebar jarak, semakin dekat 

siswa mampu mendapatkan gagasan-gagasan baru. 

 

2. Analogi langsung (direct analogy) 

Analogi langsung merupakan perbandingan dua objek atau konsep. 

Fungsinya yaitu untuk mentransposisikan kondisi-kondisi topik atau ituasi 

permasalahan yang asli pada situasi lain untuk menghadirkan pandangan baru 

tentang gagasan atau masalah tersebut. Proses ini melibatkan identifikasi pada 

orang, tumbuhan, hewan, atau benda mati. 
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3. Konflik padat (compressed conflict) 

Konflik padat secara umum didefinisikan sebagai frasa yang terdiri dari dua 

kata dimana kata-kata tersebut tampak berlawanan dengan kata lain. Contoh-

contoh yang dibuat Gordon misalnya perusak yang menyelamatkan hidup dan 

api yang bergizi. Konflik padat juga menyediakan wawasan luas dalam 

subjek yang baru. Konflik-konflik itu merefleksikan kemampuan siswa dalam 

memasukkan dua kerangka rujukan dengan tetap berpedoman pada satu 

subjek. Semakin besar jarak antara kerangka rujukan, semakin besar 

fleksibilitas mental. 

 

2.5    Desain Konsep Model Pembelajaran Sinektik Menggunakan Sosial 

Media 

 

2.5.1 Tujuan dan Asumsi 

 

Gordon menggagas sinektik berdasarkan empat gagasan. Pertama, kreativitas penting 

dalam aktivitas sehari-hari, gordon menekankan kreativitas sebagai bagian kerja sehari-

hari dan kehidupan waktu senggang. Kedua, proses kreatif tidak selamanya misterius, 

maksudnya dapat dideskripsikan dan bisa dilatih kepada peserta didik langsung 

meningkatkan kreatifitas. Ketiga, penemuan atau inovasi yang dianggap kreatif sama 

rata di semua bidang dan ditandai oleh proses intelektual yang sama. Keempat, bahwa 

penemuan (pola pikir kreatif ) individu maupun kelompok tidak berbeda. 

 

Sinektik adalah cara terbaik untuk memberikan latihan-latihan peregangan, 

pengaturannya sama seperti pendekatan lain dalam pengajaran- cermat bekerja dalam 

pengalaman, memperkaya penggunaan materi-materi yang konkrit menerapkan secara 
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hati-hati dan merangkum prosedur-prodsedur dengan jelas. Menurut Joyce (2009 : 271) 

Model sinektik ini berfungsi secara efektif, khususnya pada peserta didik-peserta didik 

yang mundur dari aktifitas-aktifitas pembelajaran dikelas karna tidak rela untuk 

mengambil resiko salah. Sebaliknya, peserta didik-peserta didik yang unggul hanya 

meraswa nyaman saat memberikan respon yang mereka yakini benar sering kali merasa 

segan unutk berpartisipasi. Untuk alasan ini, peneliti percaya bahwa sinektik bernilai 

bagi semua peserta didik tanpa terkecuali. 

 

Penerapan model sinektik yang paling efektif selalu berkembang setiap waktu. Model 

sinektik memiliki hasil jangka pendek dalam memperluas pandangan tentang konsep 

dan masalah, tetapi ketika peserta didik diekspose untuk menerapkan model ini secara 

berulang-ulang maka mereka dapat belajar bagaimana menggunakannya dengan cara 

meningkatkan keterampilan. Konsep-konsep diatas dapat berarti sinektik 

merupakan pendekatan pembelajaran dengan penggabungan unsur-unsur atau 

gagasan-gagasan yang berbeda-beda yang tampaknya tidak relevan untuk 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah, ekspresi kreatif, empati dan 

wawasan dalam hubungan sosial. Model ini menuntut keaktifan dan keterlibatan 

peserta didik ke dalam menyampaikan pendapat baik secara individu maupun 

kelompok. 

 

Pada penggunaan sosial media dalam model pembelajaran sinektik, guru dapat 

menyajikan informasi awal kepada peserta didik sebelum kegiatan pembelajaran 

dimulai di kelas. Dengan demikian peserta didik telah memiliki pengetahuan awal 

sebelum pembelajaran dimulai, sehingga dengan itu semua kegiatan pembelajaran 
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di kelas lebih komunikatif. Peserta didik dapat berpartisipasi langsung dalam 

kegiatan pembelajaran, baik dikelas maupun diluar kelas. Peserta didik dapat 

berkomunikasi dan berdiskusi dengan guru maupun teman mereka, dengan 

menggunakan sosial media. Selain itu peserta didik dapat pula menyajikan hasil 

pengalaman sinektik yang mereka miliki kapanpun dan dimanapun mereka 

berada. Sehingga dengan penggunaan sosial media dalam pembelajaran dapat 

membantu meminimalisir penggunaan negatif dari sosial media. 

 

2.5.2   Sintakmatik 

 

Joyce (2009 : 104) sintak suatu model pembelajaran adalah gambaran struktur 

suatu model serta elemen-elemen atau tahap-tahap yang paling penting yang 

diterapkan bersama dalam proses pembelajaran. Sinektik dirancang untuk 

meningkatkan kreativitas individu dan kelompok. Prosedur-prosedur sinektik 

membantu menciptakan komunitas kesetaraan dimana berfikir merupakan basis 

tunggal didalamnya. Standar yang sangat cukup menyenangkan seperti ini tentu 

akan memberi dukungan pada peserta didik yang sangat pemalu sekalipun. 

Prosedur-prosedur ini dapat dihubungkan dengan diskusi guru-peserta didik dalam 

kelas dan pada materi-materi untuk peserta didik maupun di sosial media yang 

dibuat oleh guru. 
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Tabel 2.2   Sintakmatik Model Pembelajaran Sinektik Menggunakan Sosial Media 

Tahap Pertama 

Input substantif 

 

Guru menyediakan informasi tetang topik 

baru yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya, di sosial media yang akan di 

unduh oleh peserta didik 

Tahap Kedua 

Analogi Langsung 

 

Guru megusulkan analogi langsung 

dan meminta peserta didik 

mendeskripsikannya 

Tahap Ketiga 

Analogi Personal 

 

Guru meminta peserta didik mejadi 

analogi langsung 

Tahap Keempat 

Membandingkan analogi-analogi 

 

Peserta didik mengidentifikasi dan 

menjelaskan poin-poin kesamaan 

antara materi baru dengan analogi 

langsung 

Tahap Kelima 

Menjelaskan perbedaan-perbedaan 

 

Peserta didik menjelaskan dimana saja 

analogi-analogi yang tidak sesuai 

Tahap Keenam  

Eksplorasi 

 

Peserta didik mengeksplorasi 

kembali topik asli 

Tahap Ketujuh 

Membuat Analogi 

 

Peserta didik membuat analogi dan menyajikannya di sosial media yang akan 

diberikan kepada guru. 

 

2.5.3    Sistem Sosial 

 

Sistem sosial menandakan hubungan yang terjalin antara guru dan peserta didik, 

termasuk norma atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan untuk pelaksanaan 

model. Model ini menuntut agar antara guru dan peserta didik terdapat hubungan yang 

kooperatif di mana guru menjalankan dwifungsi sebagai pemrakarsa dan pengontrol 

aktivitas peserta didik pada setiap tahap. Selain itu guru menjadi fasilitator bagi 

kegiatan peserta didik dalam proses belajar mengajar. 
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2.5.4      Prinsip Pengelolaan 

 

Guru harus memperhatikan dan menjangkau peserta didik-peserta didik mana 

yang pola pikirnya perlu diatur sedemikian rupa. Begitu pula guru perlu 

mendorong kondis-kondisi psikologi yang mungkin dapat membangun respon 

kreatif peserta didik. Selain itu pengunaan hal-hal yang tidak rasional diperlukan 

untuk mendorong peserta didik-peserta didik yang enggan mengungkapkan hal 

yang tidak relevan, fantasi dan perangkat-perangkat lain yang bertujuan untuk 

merangsang pemikiran.  

 

Guru harus terbiasa menerima hal-hal yang aneh dan tidak biasa. Guru harus 

dapat menerima semua respon peserta didik untuk meyakinkan peserta didik 

bahwa tidak ada sanggahan atas ekspresi kreatifnya. Semakin sulit masalah yang 

dipecahkan, semakin penting bagi guru untuk menerapkan dan menerima analogi 

yang tidak masuk akal sehingga peserta didik dapat mengembangkan perspektif-

perspekti yang baru tentang masalah yang mereka hadapi. 

 

2.5.5   Sistem Pendukung 

 

Sistem pendukung dalam peneltian ini berupa rencana pelaksanan pembelajaran 

yang disusun sesuai dengan model pembelajaran sinektik. Selain itu sosial media 

yang berguna sebagai media komunikasi, penyaji materi, dan video pembelajaran. 

 

2.5.6   Dampak Instruktusional dan Pengiring 

 

Dampak instruksional (instructional effect) dan dampak pengiring 

(nurturant effects). Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai atau 



62 
 

yang berkaitan langsung dengan materi pembelajaran, sementara dampak 

pengiring adalah hasil belajar. 

 

Dampak pengiring yang diperoleh dari penerapan model pembelajaran ini adalah 

terjadinya kohesi dan produktivitas kelompok, terciptanya perangkat-perangkat 

berfikir metaforis serta terjadi kapabilitas dalam pemecahan masalah. 

Dengan demikian nilai – nilai yang mengiringi apabila model ini diterapkan akan 

tumbuh jiwa kepetualangan, memiliki rasa harga diri, serta pencapaian materi 

kurikulum akan lebih baik. 

 

2.6   Kreativitas 

 

Kreativitas merupakan potensi yang dimiliki setiap manusia dan bukan yang 

diterima dari luar diri individu. Kreativitas yang dimiliki manusia, lahir bersama 

lahirnya manusia tersebut. Sejak lahir individu sudah memperlihatkan 

kecenderungan mengaktualisasikan dirinya. Dalam kehidupan ini kreativitas 

sangat penting, karena kreativitas merupakan suatu kemampuan yang sangat 

berarti dalam proses kehidupan manusia. Harus diakui bahwa memang sulit untuk 

menentukan satu definisi yang operasional dari kreativitas, karena kreativitas 

merupakan konsep yang majemuk dan multidimensional sehingga banyak para 

ahli mengemukakan tentang definisi dari kreativitas. Perbedaan definisi 

kreativitas yang dikemukakan para ahli merupakan definisi yang saling 

melengkapi. 
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Sedangkan untuk keterampilan, merupakan derajat keberhasilan yang konsisten 

dalam mencapai suatu tujuan dengan efisien dan efektif. Keterampilan seseorang 

yang tergambarkan dalam kemampuannya menyelesaikan tugas gerak tertentu 

akan terlihat mutunya dari seberapa jauh orang tersebut mampu memainkan tugas 

yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu, semakin tinggi keberhasilan 

dalam melaksanakan tugas gerakan tersebut maka semakin baik keterampilan 

orang tersebut. Sedangkan menurut beberapa ahli kreativitas adalah modifikasi 

sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru. Dengan kata lain, terdapat dua 

konsep lama yang dikombinasikan menjadi suatu konsep baru. 

 

Menurut Utami Munandar (2009: 12), mengemukakan bahwa kreativitas adalah 

hasil interaksi antara individu dan lingkungannya, kemampuan untuk membuat 

kombinasi baru, berdasarkan data, informasi, atau unsur-unur yang sudah ada atau 

dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan pengetahuan yang telah 

diperoleh seseorang selama hidupnya baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, 

maupun dari lingkungan masyarakat. 

 

Beberapa uraian diatas dapat dikemukakan bahwa kreativitas pada intinya 

merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik 

berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk karya baru maupun 

kombinasi dari hal-hal yang sudah ada, yang semuanya itu relatif berbeda dengan 

apa yang telah ada sebelumnya. Beberapa teknik untuk memacu timbulnya 

kreativitas adalah sebagai berikut: 

 



64 
 

1. Aktif membaca 

2. Gemar melakukan telaah 

3. Giat berapresiasif 

4. Mencintai nilai seni 

5. Resprektif terhadap perkembangan 

6. Menghasilkan sejumlah karya 

7. Dapat memberikan contoh dari hal-hal yang dibutuhkan orang lain. 

 

2.6.1   Ciri-Ciri Kreativitas 

 

Menurut Pedoman Diagnostik Potensi Peserta Didik (Depdiknas 2006: 19), 

disebutkan ciri kreativitas antara lain : 

1. Menunjukan rasa ingin tahu yang luar biasa 

2. Menciptakan berbagai ragam dan jumlah gagasan guna memecahkan 

persoalan 

3. Sering mengajukan tanggapan yang unik dan pintar 

4. Berani mengambil resiko 

5. Suka mencoba 

6. Peka terhadap keindahan dan segi estetika dari lingkungan 

 

Menurut Utami Munandar (2009: 19) ciri-ciri kreativitas adalah: 

1. Berani mengambil resiko 

2. Memainkan peran yang positif berfikir kreatif 

3. Merumuskan dan mendefinisikan masalah 

4. Tumbuh kembang mengatasi masalah 
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5. Toleransi terhadap masalah ganda (ambigutiy) 

6. Menghargai sesama dan lingkungan sekitar 

 

Kemudian menurut Utami Munandar (2009: 10) ciri-ciri kreaivitas dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu ciri kognitif (aptitude) dan ciri non-kognitif (non-

aptitude). Ciri kognitif (aptitude) dari kreativitas terdiri dari orisinalitas, 

fleksibilitas, kelancaran dan elaboratif. Sedangkan ciri non kognitif dari 

kreativitas meliputi motivasi, kepribadian, dan sikap kreatif. Krativitas baik itu 

yang meliputi ciri kognitif maupun non-kognitif merupakan salah satu potensi 

yang penting untuk dipupuk dan dikembangkan. Menurut David Cambel ciri 

pokok orang kreatif adalah : 

1. Kelincahan mental berpikir dari segala arah dan kemampuan untuk bermain-

main dengan ide-ide, gagasan-gagasan, konsep, lambanglambang, kata-kata 

dan khususnya melihat hubungan-hubungan yang tak bisa antara ide-ide, 

gagasan-gagasan, dan sebagainya. Berpikir ke segala arah (convergen 

thinking) adalah kemampuan untuk melihat masalah atau perkara dari 

berbagai arah, segi, dan mengumpulkan fakta yang penting serta 

memgarahkan fakta itu pada masalah atau prkara yang dihadapi 

2. Kelincahan mental berpikir ke segala arah (divergen thinking) adalah 

kemampuan untuk berpikir dari satu ide, gagasan menyebar ke segala arah. 

3. Fleksibel konseptual (conseptual fleksibility) adalah kemampuan untuk 

secara spontan mengganti cara pandang, pendekatan, kerja yang tidak selesai. 
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4. Orisinilitas (originality) adalah kemampuan untuk memunculkan ide, 

gagasan, pemecahan, cara kerja yang tidak lazim (meski tidak selalu baik) 

yang jarang bahkan “mengejutkan”. 

5. Lebih menyukai kompleksitas daripada simplisitas. Dari penyelidikan 

ditemukan bahwa pada umumnya orang-orang kreatif lebih menyukai 

kerumitan dari pada kemudahan, memilih tantangan daripada keamanan, 

cenderung pada tali-temalinya (complexity) dari yang sederhana (simplixity). 

6. Latar belakang yang merangsang. Orang –orang kreativ biasanya sudah lama 

hidup dalam lingkungan orang-orang yang dapat menjadi contoh dalam 

bidang tulis-menulis, seni, studi, penelitian, dan pengembangan ilmu serta 

penerapannya, dan dalam suasana ingin belajar, ingin bertambah tahu, ingin 

maju dalam bidang-bidang yang digumuli. 

7. Kecakapan dalam banyak hal. Para manusia kreatif pada umumnya banyak 

minat dan kecakapan dalam berbagai bidang (multiple skill). 

 

Menurut Utami Munandar (2009: 31) pentingnya pengembangan kreativitas ini 

memiliki empat alasan, yaitu : 

1. Dengan berkreasi, orang dapat mewujudkan dirinya, perwujudan dirinya, 

perwujudan diri tersebut termasuk salah satu kebutuhan pokok dalam hidup 

manusia. Menurut Maslow (Munandar, 2009: 43) kreativitas juga merupakan 

manifestasi dari seseorang yang berfungsi sepenuhnya dalam perwujudan 

dirinya. 

2. Kreativitas atau berfikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat 

kemungkinan-kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah, merupakan 
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bentuk pemikiran dalam pendidikan. Di sekolah yang terutama dilatih adalah 

penerimaan pengetahuan, ingatan, dan penalaran (berpikir logis). 

3. Bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat bagi diri pribadi dan 

lingkungannya tetapi juga memberi kepuasan pada individu. 

4. Kreativitaslah yang memungkinan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, yang dimaksud kreativitas dalam 

penelitian ini adalah kemampuan untuk menciptakan ide, gagasan, dan berkreasi 

untuk memecahkan masalah atau mengatasi permasalahan secara spontanitas. Ciri 

kreativitas atau orang kreatif secara garis besar menurut para ahli dapat 

disimpulkan, yaitu : memiliki kemampuan dalam melihat masalah, memiliki 

kemampuan menciptakan ide atau gagasa untuk memecahkan masalah, terbuka 

pada hal-hal baru serta menerima hal-hal tersebut. 

 

2.7   Kaijian Hasil Penelitian yang Relevan 

 

Penelitian yang relevan dalam Pengembangan Model Pembelajaran Sinektik 

Menggunakan sosial media Pada Pelajaran Bahasa Inggris Di SMK Metro adalah 

sebagai berikut : 

 Penelitian yang dilakukan oleh V. Teguh Suharto, dengan judul “Perbedaan 

Keefektifan Model Pembelajaran Experiential Learning, Sinektik, Dan 

Pengajaran Langsung Dalam Pembelajaran Apresiasi Prosa Fiksi Ditinjau 

Dari Kecerdasan Emosional Peserta didik” (Eksperimen pada Sekolah 

Menengah Pertama di Jawa Timur) FPBS IKIP PGRI MADIUN. Hasil 

penelitian ini memberikan pertimbangan bagi para guru, pemangku 



68 
 

kepentingan, dan pengambil kebijakan pendidikan untuk selalu berusaha 

meningkatkan pemahaman terhadap berbagai model pembelajaran. 

Karakteristik, kelebihan-kelemahan, langkah-langkah, dan kesesuaiannya 

dengan karakteristik materi ajar, harus dipahami dengan baik oleh guru. 

Dengan pemahamannya yang mendalam, guru dapat memilih salah satu 

model sesuai tujuan pembelajaran yang akan dicapai, mengaplikasikannya 

dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan 

menerapkannya di kelas secara optimal. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Hilda Karli, dengan judul “Model 

Pembelajaran untuk Mengembangkan Keterampilan Berpikir” adalah satu 

tujuan Pendidikan Nasional adalah mewujudkan manusia yang berilmu, 

kreatif, cakap dan tanggung jawab. Model pembelajaran yang dapat 

mengembangkan keterampilan berpikir seperti berpikir induktif, penemuan 

konsep, induktif gambar kata, penelitian ilmiah, bantuan memori dan 

sinektik. Memilih model pembelajaran disesuaikan dengan jenjang 

pendidikan, usia dan kultur sosial. Media yang dapat dipakai seperti: Six 

Thinking Hats, Think Pair Share, Fish Bone, Venn Diagram, Positive Minus 

Interesting dan Graphic Organiser. Berdasarkan hasil penelitian maka 

melalui model pembelajaran tersebut peserta didik dapat lebih kreatif dalam 

memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Nandi Warnandi, dengan judul “Implementasi 

model mengajar sinektik Pada pelajaran bahasa Indonesia” Secara umum 

program pembelajaran Bahasa Indonesia dengan model mengajar sinektik 
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dapat diterapkan pada sekolah dasar. Namun informasi yang dapat 

disampaikan masih terbatas, hal ini karena diantaranya dipengaruhi oleh 

factor kebiasaan belajar peserta didik, kebiasaan mengajar guru, serta 

kemampuan peserta didik itu sendiri. 

 

Secara empirik, pengalaman, kemauan dan kemampuan guru untuk 

meningkatkan profesionalisme, kondisi dan karakteristik peserta didik, sarana 

dan prasarana yang menunjang program pembelajaran, akan memberikan 

sumbangan yang berarti untuk mewujudkan model pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang dapat diterapkan pada Sekolah Dasar. Menurut beberapa hasil 

penelitian ternyata unsur-unsur kreativitasnya (fluency, flexibility, originality, 

dan elaboration) menunjukkan hasil yang signifikan. Pengembangan tertinggi 

ada pada unsur fluency, kemudian unsur flexibility, elaboration, dan 

pengembangan terendah terdapat pada unsur originality. 

 

2.8   Kerangka Pikir 

 

Pada proses pembelajaran, keberhasilan belajar peserta didik dapat dilihat dari 

hasil belajar peserta didik. Sinektik dirancang untuk meningkatkan kreativitas 

individu dan kelompok. Mendiskusikan pengalaman sinektik dapat membangun 

perasaan kebersamaan antar peserta didik. Proses belajar mengajar diperlukan 

partisipasi aktif dari peserta didik, pembelajaran yang tepat dapat membantu 

peserta didik untuk menjadi pebelajar yang mandiri sehingga guru tidak berperan 

aktif dalam pembelajaran melainkan hanya sebagai fasilitator dalam 

pembelajaran. Untuk membuat pembelajaran bahasa inggris menyenangkan dan 
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efektif adalah dengan mengajak peserta didik untuk aktif dan kreatif dengan adanya 

kerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah. 

 

Dengan menggunakan model pembelajaran sinektik dengan menggunakan sosial media 

dapat meningkatkan partisipasi dan keaktifan  peserta didik dalam pembelajaran bahasa 

inggris pada materi giving opinion, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. Sesuai dengan ruang lingkup masalah seperti yang telah dituangkan di atas, 

maka masalah pokok penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana model 

sinektik yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai upaya meningkatkan 

hasil pembelajaran? Pertanyaan itu dirinci lagi seperti berikut: 

1. Seperti apakah potensi dan kondisi SMK di Kota Metro menerapkan model 

pembelajaran sinektik menggunakan media sosial pada materi giving 

opinion? 

2. Bagaimanakah proses pengembangan model pembelajaran sinektik 

menggunakan media sosial pada materi giving opinion di SMK di Kota 

Metro? 

 

Setelah memperhatikan rumusan masalah, kajian pustaka dan beberapa hasil 

penelitian di atas maka perlu dibuat produk pengembangan program pembelajaran 

dengan memperhatikan rancangan sosial media, penelitian kualitas sosial media 

dan  penyajian materi dan keefektifan bahan ajar, keefesienan waktu, dan 

ketertarikan media pembelajaran.                                                                     

 

Setelah dilakukan penelitian dan pengembangan selanjutnya diharapkan  

memberikan hasil:  
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1. Informasi terkait dengan pelaksanaan dan proses pembelajaran sinektik 

terhadap bahasa inggris pada materi giving opinion di SMK Kartikatama, 

SMK Negeri 03, SMK Muhammadiyah 1 pada kelas XI (sebelas) dengan 

jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) yang ketiganya berada di Kota 

Metro. 

2. Adanya produk yang dikembangkan terkait dengan pembelajaran sinektik 

menggunakan sosial media. 

3. Adanya deskripsi kemenarikan, keefektifan dan efesiensi model pembelajaran 

sinektik  yang sesuai dengan karakteristik peserta didik menggunakan sosial 

media.  

4. Merata hasil belajar peserta didik yang peserta didikaanya menggunakan 

model sinektik menggunakan sosial media pada materi giving opinion.
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2.9   Hipotesis  

 

Berdasarkan kajian teoritik dan kerangka pikir maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut:  

Ho  : Hasil belajar peserta didik dengan model pembelajaran sinektik 

menggunakan sosial media lebih kecil atau sama dengan peserta 

didik yang tidak menerapkan model pembelajaran sinektik 

menggunakan sosial media 

Ha  : Hasil belajar peserta didik dengan model pembelajaran sinektik 

menggunakan sosial media lebih besar dari pada peserta didik yang 

tidak menerapkan model pembelajaran sinektik menggunakan sosial 

media 

 

Hipotesisi ini dimaksudkan untuk melihat efektifitas dan efisiensi dari model yang 

dikembangkan. Kelompok kontrol berfungsi sebagai pembanding dari efektifitas, 

efisiensi dan hasil belajar. 
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