
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Aktivitas Belajar

Aktivitas merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran, yang dapat

diartikan sebagai bentuk interaksi dalam proses pembelajaran, baik  interaksi

antara siswa maupun interaksi antara siswa dan guru. Hal ini juga diperkuat

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sardiman (2006: 99) yang

menyatakan pada prinsipnya ”belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah

tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada

aktivitas”.

Proses pembelajaran adanya istilah interaksi edukatif, yang maksudnya

interaksi dalam proses pembelajaran. Melalui interaksi edukatif dalam proses

pembelajaran diharapkan adanya peningkatan hasil belajar yang ditandai

dengan aktivitas. Jadi interaksi edukatif tersebut merupakan salah satu upaya

peningkatan hasil belajar siswa yang ditandai dengan adanya aktivitas dalam

suatu proses pembelajaran.

Sadirman (2006: 100) menyatakan bahwa ”aktivitas belajar itu adalah aktivitas

yang bersifat fisik maupun mental”. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu
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harus selalu terkait. Hal ini juga diperkuat oleh Ahmad Rohani (2004: 6) yang

menjelaskan bahwa ”belajar yang berhasil mesti melalui berbagai macam

aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis”. Kemudian Ahmad Rohani

(2004: 6) menambahkan bahwa ”aktivitas fisik ialah peserta didik giat-aktif

dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja, ia tidak

hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif”. Sedangkan

aktivitas psikis (kejiwaan/mental adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-

banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran. Dalam belajar

baik daya fisik/psikis harus selalu aktif, sehingga proses dalam pembelajaran

tersebut berdampak pada peningkatan hasil belajar. Secara aktif dapat dilihat

dari aktivitas-aktivitas yang berupa: siswa mendengarkan, mengamati,

menyelidiki, mengingat, menguraikan,mengasosiasikan ketentuan satu dengan

lainnya, dan sebagainya.

Gie dalam Deni Yati (2004: 14) mengatakan ”aktivitas belajar adalah segenap

rangkaian kegiatan atau aktivitas secara sadar yang dilakukan oleh seseorang

yang mengakibatkan perubahan dalam dirinya, berupa perubahan pengetahuan

atau kemahiran yang sifatnya tergantung pada sedikit banyaknya perubahan”.

Menurut Sriyono (2004: 24) ”aktivitas adalah segala kegiatan yang

dilaksanakan secara jasmani atau rohani”. Aktivitas siswa selama proses

pembelajaran merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk

belajar. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama

proses pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang

mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat,
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mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bekerjasama

dengan siswa lain, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

Mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

mengandung makna aktivitas guru mengatur kelas sebaik-baiknya dan

menciptakan kondisi yang kondusif sehingga murid dapat belajar Pendidikan

Kewarganegaraan. Aktifnya siswa selama proses pembelajaran merupakan

salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa

dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti:

sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang

diberikan oleh guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas

belajar, dan lain sebagainya. Semua ciri perilaku tersebut pada dasarnya dapat

ditinjau dari dua segi yaitu segi proses dan dari segi hasil.

Berdasarkan kutipan di atas, aktivitas belajar merupakan kegiatan terencana

dan dilakukan secara sadar oleh seseorang, saling berinteraksi sehingga

menimbulkan perubahan dari perilakunya siswa. Misalnya, dari hal yang tidak

tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi jelas dalam belajar

tentunya ada perubahan.

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkab interaksi yang

tinggi antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa itu sendiri. Hal

ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana

masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin.

Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya

pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi.
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Djamarah (2000: 28) ”mengatakan belajar sambil melakukan aktivitas lebih

banyak mendatangkan hasil bagi siswa, sebab kesan yang didapatkan oleh

siswa lebih tahan lama tersimpan di dalam benak siswa”. Selanjutnya, Dimyati

dan Mudjiono (2006: 63) mengatakan bahwa untuk dapat menimbulkan

keaktifan belajar pada diri siswa, maka guru diantaranya dapat melaksanakan

interaksi-interaksi:

1) menggunakan multimetode dan multimedia,

2) memberikan tugas secara individual dan kelompok,

3) memberikan kesempatan pada siswa melaksanakan eksperimen dalam

kelompok kecil,

4) memberikan tugas untuk membaca bahan belajar, mencatat hal-hal yang

kurang jelas, serta

5) mengadakan tanya jawab dan diskusi.

Demikian guru juga memberikan peran yang membantu siswa untuk aktif

dalam proses pembelajaran.Hal ini didukung oleh pendapat Sten (1998: 23)

dalam Dimyati dan Mudjiono (2006: 62) yang “menyatakan bahwa peran guru

mengorganisasikan kesempatan belajar bagi masing-masing siswa berarti

mengubah peran guru dari bersifat didaktis menjadi mengindividualis, yaitu

menjamin bahwa setiap siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan di

dalam kondisi yang ada”.

Paul B. Diedrich dalam Sadirman (2003: 101) membuat suatu daftar yang

berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai

berikut.
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1. Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya membaca,

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan pekerjaan orang lain.

2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.

3. Listening activities, sebagai contoh: mendengarkan: uraian, percakapan,

didkusi, musik, pidato.

4. Wriring activities, seperti misalnya: menulis cerita, karangan, laporang

angket, menyalin.

5. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik peta,

diagram.

6. Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan

percobaan, membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, berkebun,

berternak.

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya, menanggap, mengingat,

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan.

8. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan,

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup.

Klasifikasi aktivitas di atas, menunjukkan bahwa aktivitas di sekolah itu

cukup kompleks dan bervariasi. Jika berbagai macam kegiatan tersebut dapat

diciptakan di sekolah, tentu sekolah akan lebih dinamis, tidak membosankan,

dan benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar yang maksimal dan bahkan

akan memperlancar peranannya sebagai pusat transformasi kebudayaan.

Menurut Gagne, dalam Dimyati dan Mudjiono (2002: 10) “berpendapat bahwa
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belajar terdiri dari tiga komponen penting, yaitu kondisi eksternal, kondisi

internal, dan hasil belajar”.

“Lebih lanjut Piaget berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu,

sebab individu melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan.

Lingkungan tersebut mengalami perubahan. Dengan adanya interaksi dengan

lingkungan maka fungsi intelek semakin berkembang”. (Dimyati dan

Mudjiono, 2002: 13).

Aktivitas-aktivitas yang dijelaskan di atas tidak dapat dipisahkan satu sama

lain. Dalam setiap jenis aktivitas tersebut terkait satu sama lain, saling

mendukung kegiatan yang satu dengan yang lain. Banyak cara yang bisa

diterapkan guru untuk menunjang aktivitas-aktivitas tersebut, sehingga siswa

dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Aktivitas belajar adalah

aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan pembelajaran

kedua aktivitas itu harus selalu berkait. Jika tidak ada keserasian di antara

keduanya maka belajar tidak akan berlangsung optimal.

Aktivitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan individu untuk memperoleh

perubahan kearah yang positif baik dalam unsur kognitif, efektif maupun

psikomotor. Selanjutnya Sardiman AM (2004 :99) ”mengatakan bahwa pada

prinsipnya belajar merupakan berbuat atau melakukan untuk mengubah

tingkah laku. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas”.

WS. Winkel (1984: 15) ”mengatakan bahwa belajar pada manusia merupakan

suatu proses psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif subyek dengan
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lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman,

keterampilan, mlai, sikap yang bersifat konstan/menetap”. Lebih lanjut

Rousseau dalam Sardiman AM (2004: 96) ”menjelaskan bahwa segala

pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, penyelidikan

sendiri dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara roham maupun

teknis”.

Ketiga pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar

sebagai rangkaian kegiatan fisik dan psikis yang dilakukan oleh seseorang dan

mengakibatkan adanya perubahan didalam dirinya baik yang tampak maupun

yang tidak tampak. Setiap orang yang belajar harus aktif sendiri, tanpa adanya

aktifitas maka tidak akan ada belajar.

Aktivitas belajar akan berjalan dengan baik apabila memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. Kesehatan jasmani

b. Kesehatan rohani

c. Lingkungan yang tenang

d. Tempat belajar yang menyenangkan

e. Tersedianya cukup bahan dan alat yang diperlukan. (Judi Al-Fasani dan

Fauzan Naif:1984: 1)

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang akan memiliki aktivitas

belajar yang tinggi apabila fisiknya sehat, mentalnya sehat, lingkungannya

mendukung, tempat belajarnya menyenangkan, tersedianya bahan dan alat

belajar.
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Wasty Sumanto (1983: 102-107) menyebutkan bahwa ada beberapa aktifitas

belajar, yaitu:

a. Mendengar

b. Memandang

c. Meraba, membau dan mencicipi I mencacap

d. Menulis atau mencatat

e. Membaca

f. Membuat ihtisar atau meringkas dan menggaris bawahi

g. Mengamati tabel, diagram dan bagan-bagan

h. Menyusun paper atau kertas kerja

i. Mengingat

j. Berfikir

k. Latihan dan praktek

Kedua pendapat ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jenis-jenis

aktivitas belajar sangat kompleks dan bervariasi. Apabila sekolah dapat

menciptakan berbagai kegiatan tersebut, maka menjadikan sekolah tersebut

sekolah yang dinamis, tidak membosankan dan menjadikan sekolah tersebut

menjadi pusat aktivitas belajar yang optimal serta memperlancar fungsi

sekolah sebagai pusat transformasi kebudayaan.

Penelitian tindakan kelas ini, aktivitas siswa yang akan diukur meliputi

aktivitas yang relevan dengan pembelajaran (on task) maupun aktivitas yang

tidak relevan dengan pembelajaran (off task). Aktivitas yang relevan dengan

pembelajaran (on task) meliputi aktivitas:

a. Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru
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b. Mengajukan pertanyaan

c. Menjawab pertanyaan/mengemukakan pendapat

d. Berdiskusi dengan kawan

e. Memperhatikan penjelasan teman

f. Mencatat hal-hal penting.

Aktivitas yang tidak relevan dengan pembelajaran (off task) meliputi aktivitas:

a. Berbicara tidak relevan dengan pembelajaran

b. Tidak memperhatikan penjelasan guru

c. Tidak berpendapat dalam berdiskusi

d. Keluar masuk kelas

2. Tugas Guru Dalam Pembelajaran

a. Tugas Guru

Untuk dapat mampu melaksanakan tugas mengajar dengan baik, guru harus

memiliki kemampuan professional, yaitu terpenuhinya 10 kompetensi guru,

yang meliputi:

1. Menguasai bahan,

2. Mengelola program belajar mengajar,

3. Mengelola kelas,

4. Menggunakan media atau sumber,

5. Menguasai landasan-landasan pendidikan

6. Mengelola interaksi-interaksi belajar mengajar,

7. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pelajaran,
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8. Mengenal fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan disekolah,

9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah

10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan

guna keperluan pengajaran. (Depdikbud, 1984/1985:25-26). Suryo

Subroto (2002: 4-5)

R.D. Conners, mengidentifikasikan tugas mengajar guru yang bersifat suksesif

menjadi tiga tahap. Tahap-tahap tersebut adalah tahap sebelum pengajaran

(pre-active), tahap pengajaran (inter –active), dan tahap sesudah pengajaran

(post-active).

1. Tahap Sebelum Pengajaran

Pada tahap ini guru harus menyusun program tahunan pelaksanaan

kurikulum, program semester, program satuan pelajaran (satpel), dan

perencanaan program pengajaran. Dalam merencanakan program-program

tersebut diatas perlu dipertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan:

a. Bekal bawaan anak didik

b. Perumusan tujuan pembelajaran

c. Pemilihan metode

d. Pemilihan pengalaman-pengalaman belajar

e. Pemilihan bahan dan peralatan belajar

f. Mempertimbangkan jumlah dan karakteristik anak didik

g. Mempertimbangkan jumlah jam pengjaran yang tersedia

h. Mempertimbangka pola pengelompokan

i. Mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar
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2. Tahap Pengajaran

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan apa yang telah direncanakan. Ada

beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam tahap pengajaran ini,

yaitu:

1. Pengelolaan dan pengendalian kelas

2. Penyampaian informasi

3. Penggunaan tingkah laku verbal dan nonverbal

4. Merangsang tanggapan balik dari anak didik

5. Mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar

6. Mendiagnosis kesulitan belajar

7. Mempertimbangkan perbedaan individual

8. Mengevaluasi kegiatan interaksi

3. Tahap Sesudah Pengajaran

Beberapa perbuatan guru yang tampak pada tahap sesudah mengajar,

antara lain:

a. Menilai pekerjaan anak didik

b. Menilai pengajajaran guru

c. Membuat perencanaan untuk pertemuan berikutnya

Sementara itu Tim Proyek Peningkatan dan Pengembangan Guru, seperti

dikutip Hadari Nawawi, merumuskan tugas guru dalam pengelolaan

pengajaran sebagai berikut:

1. Merumuskan tujuan instruksional

2. Mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar
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3. Mampu memilih, menyusun dan menggunakan prosedur instruksional

yang relevan dengan materi dan murid

4. Mampu melaksanakan program belajar mengajar yang dinamis

5. Mengenal dan memahami kemampuan anak didik

6. Mampu merencanakan dan melaksanakan program remedial (Hadari

Nawawi, 1982:124)

Pendapat lain tentang tugas guru dalam pengajaran dikemukakan oleh

Suharsini Arikunto (1983:99), sebagai berikut:

1. Mempelajari materi pelajaran (dalam GBPP), yang akan dijadikan

tuntutan dalam menyusun rencana pelajaran

2. Memilih pendekatan atau strategi untuk menyampaikan pelajaran

3. Memilih alat-alat pelajaran dan sarana lain

4. Memilih srategi evaluasi yang akan diambil

Pendapat-pendapat yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan

bahwa tugas guru dalam proses belajar mengajar dapat dikelompokkan

kedalam tiga kegiatan yaitu:

1. Menyusun program pengajaran:

a. Program tahunan pelaksanaan kurikulum

b. Program semester

c. Program satuan pelajaran

d. Perencanaan program mengajar

2. Menyajikan/melaksanakan pengajaran:

a. Menyampaikan materi (dalam GBPP)
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b. Menggunakan metode mengajar

c. Menggunakan media/sumber

d. Mengelola kelas/mengelola interaksi belajar mengajar

3. Melaksanakan evaluasi belajar

a. Menganalisis hasil evaluasi belajar

b. Melaporkan hasil evaluasi belajar

c. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan.

b. Mengelola Proses Pembelajaran

Achmad Badawi (1990: 31-35), mengatakan bahwa mengajar guru

dikatakan berkualitas apabila seorang guru dapat menampilkan kelakuan

yang baik dalam usaha mengajarnya. Kelakuan guru tersebut diharapkan

mencerminkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang

berkualitas meliputi:

1. Kemampuan dalam mempersiapkan pengajaran

a. Kemampuan merencanakan pembelajaran, terdiri dari sub-sub

kemampuan:

1) Kemampuan merumuskan tujuan pengajaran

2) Kemampuan memilih metode alternatif

3) Kemampuan memilih metode yang sesuai dengan tujuan

pengajaran

4) Kemampuan merencanakan langkah-langkah pengajaran

b. Kemapuan mempersiapkan bahan pengajaran, terdiri dari:

1. Kemampuan menyiapkan bahan yang sesuai dengan tujuan.
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2. Kemampuan mempersiapkan pengayaan bahan pengajaran

3. Kemampuan menyiapkan bahan pengajaran remedial

c. Kemampuan merencanakan media dan sumber, yang terdiri dari:

1. Kemampuan memilih media pengajaran yang tepat.

2. Kemampuan memilih sumber yang tepat.

d. Kemampuan merencanakan penilaian terhadap prestasi siswa, terdiri

dari sub-sub kemampuan:

1. Kemampuan menyusun alat penilaian hasil pengajaran.

2. Kemampuan merencanakan penafsiran penggunaan hasil penilaian

pengajaran.

2. Kemampuan dalam melaksanakan pengajaran

a. Kemampuan menguasai bahan yang direncanakan dan disesuaikannya,

terdiri dari sub-sub kemampuan:

1. Kemampuan menguasai bahan yang direncanakan

2. Kemampuan menyampaikan bahan yang direncanakan

3. Kemampuan menyampaikan pengayaan bahan pengajaran

4. Kemampuan memberikan pengajaran remedial

b. Kemampuan dalam mengelola pembelajaran terdiri dari:

1. Kemampuan untuk mengarahkan pengajaran untuk mencapai tujuan

pengajaran

2. Kemampuan menggunakan metode pengajaran yang direncanakan

3. Kemampuan menggunakan metode pengajaran alternative

4. Kemampuan menyesuaikan langkah-langkah mengajar dengan

langkah langkah yang direncanakan.
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c. Kemampuan mengelola kelas, terdiri dari kemampuan:

1. Kemampuan menciptakan suasana kelas yang serasi

2. Kemampuan memanfaatkan kelas untuk mencapai tujuan pengajaran.

d. Kemampuan menggunakan metode dan sumber, terdiri dari:

1. Kemampuan menggunakan media pengajaran yang direncanakan

2. Kemampuan menggunakan sumber pengajaran yang telah

direncanakan.

e. Kemampuan melaksanakan interaksi belajar mengajar, terdiri dari sub-

sub kemampuan:

1. Kemampuan melaksanakan pembelajaran secara logis berurutan

2. Kemampuan memberikan penertian dan contoh yang sederhana

3. Kemampuan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti

4. Kemampuan bersikap sungguh-sungguh terhadap pengajaran

5. Kemampuan bersikap terbuka dalam pengajaran

6. Kemampuan memacu aktivitas siswa

7. Kemampuan mendorong siswa untuk berinisiatif

8. Kemampuan ,merangsang timbulnya respon siswa terhadap

pengajaran.

f. Kemampuan melaksanakan penilaian terhadap hasil pengajaran, terdiri

dari sub-sub kemampuan:

1. Kemampuan melaksanakan penilaian hasil pengajaran

2. Kemampuan melaksanakan penilaian selama pembelajaran

berlangsung.
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g. Kemampuan pengadministrasian kegiatan belajar mengajar, terdiri dari

sub sub kemampuan:

1. Kemampuan menulis dipapan tulis

2. Kemampuan mengadministrasi peristiwa penting yang terjadi selama

pembelajaran

Menurut pendapat Nanan Sujdana (1988: 42), kemampuan mengajar guru

meliputi:

1. Perencanaan pengajaran yang berisi:

a. Perumusan tujuan pengajaran

b. Penetapan alat evaluasi

c. Penetapan bahan pengajaran

d. Penetapan kegiatan pembelajaran

e. Penetapan metode dan alat pengajaran

2. Pelaksanaan pengajaran, termasuk didalamnya penilaian pencapaian

tujuan pengajaran

Pendapat-pendapat seperti yang telah diuraikan di atas akhirnya diambil

kesimpulan bahwa kemampuan guru dalam mengelola proses belajar

mengajar dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Kemampuan merencanakan pengajaran, meliputi:

a. Menyusun analisis materi pelajaran (AMP)

b. Menyusun program semester

c. Menyusun rencana pengajaran, dengan memperhatikan:

1. Karakteristik kemampuan awal siswa

2. Perumusan tujuan pengajaran
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3. Pemilihan bahan dan urutan bahan

4. Pemilihan metode mengajar

5. Pemilihan sarana/alat pendidikan

6. Pemilihan strategi evaluasi

2. Kemampuan melaksanakan proses belajar mengajar meliputi:

a. Membuka pelajaran

b. Melaksanakan inti proses belajar mengajar, terdiri:

1. Menyampaikan materi pelajaran

2. Menggunakan metode mengajar

3. Menggunakan media/alat pelajaran

4. Mengajukan pertanyaan

5. Memberikan penguatan

6. Interaksi belajar mengajar

c. Menutup pelajaran

3. Kemampuan mengevaluasi/penilaian pengajaran, meliputi:

a. Melaksanakan tes

b. Mengolah hasil penilaian

c. Melaksanakan program remedial/perbaikan pengajaran.

c.   Tugas Pembelajaran :

1. Spesifik dan dapat dikelola dengan baik

2. Kemampuan yang dapat dicapai dan menarik bagi siswa

3. Secara aktif melibatkan siswa

4. Bersifat menantang dan relevan bagi kebutuhan siswa
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Variabel-variabel dalam memilih bentuk pembelajaran

Sejumlah variabel sebaiknya dijadikan pertimbangan ketika guru

menyeleksi model pembelajaran, strategi, dan metode-metode yang akan

digunakan. Variabel-variabel tersebut di antaranya :

1. Hasil dan pengalaman belajar siswa yang diinginkan;

2. Urutan pembelajaran (sequence) yang selaras : deduktif atau induktif;

3. Tingkat pilihan dan tanggung jawab siswa (degree);

4. Pola interaksi yang memungkinkan;

5. Keterbatasan praktek pembelajaran yang ada.

3. Karakteristik Pembelajaran PKn

a) Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pada hakikatnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk

menyiapkan  para siswa  kelak sebagai warga masyarakat sekaligus warga

negara yang baik. Sehubungan dengan tujuan pendidikan nasional

tersebut, maka pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam jenjang

pendidikan dasar dan negara secara konseptual mengandung komitmen

utama dalam pencapaian dimensi tujuan pengembangan kepribadian yang

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan

kebangsaan.

Berdasarkan orientasi pada komitmen tersebut, maka peran dan fungsi

serta tanggung jawab guru Pendidikan Kewarganegaraan pada setiap

jenjang pendidikan diharapkan untuk mampu menjadikan para siswa
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sebagai para calon warga negara yang baik.adapun ciri-cirinya antara lain

relijius, jujur, disiplin, tanggung jawab, toleran, sadar akan hak dan

kewajiban, mencintai kebenaran dan keadilan, peka terhadap lingkungan,

mandiri dan percaya diri, sederhana, terbuka penuh pengertian terhadap

kritik dan saran, patuh dan taat terhadap peraturan, serta kreatif dan

inovatif.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu wahana untuk membentuk

warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia  kepada

bangsa dan negara indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasan

berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat pancasila dan UUD 1945.

Definisi pendidikan kewarganegaraan berikutnya menurut Winataputra,

bahwa pendidikan kewarganegaraan juga berisikan tentang bagaimana

mengembangkan sikap, keterampilan siswa untuk menjadi warga negara

yang baik, dimana siswa bisa mendapatkannya melalui pengalaman belajar

dan memiliki konsep-konsep dasar ilmu politik. Juga dalam pendidikan

kewarganegaraan, siswa dapat berinteraksi melalui kehidupan sehari-hari

untuk berkembang menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Modul Kapita Selekta PKn (Standar Isi BSNP 2006:7)

pengertian PKn adalah :

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana untuk
mengembangkan dan   melestarikan nilai luhur dan moral yang
berakar pada budaya bangsa Indonesia, yang diwujudkan dalam
bentuk perilaku sehari-hari, baik sebagai individu, anggota
masyarakat maupun mahkluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang
membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan
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kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara
dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat ketahui bahwa PKn

merupakan suatu mata pelajaran yang membekali siswa dengan budi

pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan

hubungan warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela

Negara yang bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai

luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia agar menjadi

warga negara yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri dan dapat

diandalkan oleh bangsa dan negara.

Menurut M Daryono (1997:1) Pendidikan Kewarganegaraan adalah “nama

dari suatu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah”.

Menurut kurikulum 2004 Paradigma Baru pasca KBK (2003:2)

“Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada

pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa,

usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara indonesia yang cerdas,

terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan suatu mata pelajaran yang terdapat dalam

sekolah yang berusaha membina perkembangan moral anak didik sesuai

dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat mencapai perkembangan secara

optimal dan dapat diwujudkan dalam kehidupannya sehari-hari.
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Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah suatu usaha sadar, yang

terencana dan terarah, melalui pendidikan formal, untuk

mentransformasikan dan mengembangkan nilai-nilai yang terkandung

dalam Pancasila pada anak didik. Pengembangan nilai dimaksudkan anak

didik dapat mencerna melalui akalnya, dan menumbuhkan rasionalitas

sesuai dengan kemampuannya mengembangkan rasionalitas tentang nilai

Pancasila, sehingga anak akan mencapai perkembangan penalaran moral

seoptimal mungkin.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berusaha membentuk manusia

indonesia seutuhnya sebagai perwujudan kepribadian Pancasila, yang

mampu melaksanakan pembangunan masyarakat Pancasila. Maka

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menduduki tempat yang sangat

sentral dan strategis dalam konstelasi pendidikan nasional.

b) Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Adapun tujuan pembelajaran PKn yang dikemukakan oleh Kosasih Djahiri

(1994, 1995: 10) dalam Anomin (2011) bahwa secara umum tujuan PKn

harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional

yaitu: mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia

Indonesia seutuhnya, yaitu menusia beriman, bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan

keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri

serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Secara khusus

bertujuan untuk membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam
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kehidupan sehari-hari yaitu prilaku yang memancarkan iman dan taqwa

terhadap Tuhan Yang Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai

golongan agama, prilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan

beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dan masyarakat yang

beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan bersama di

atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran

pendapat kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah mufakat serta

prilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan upaya untuk

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan yaitu untuk membentuk

masyarakat yang memiliki budi pekerti dan selalu berpikir kritis dalam

menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi aktif dan bertanggung

jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian akan tercipta karakter

masyarakat Indonesia yang baik dan aktif dalam kehidupan antar bangsa

dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang

secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga

negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan

kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi

secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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c) Ruang Lingkup Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Standar nasional dalam ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan sebagaimana termuat dalam standar isi (Permendiknas

Nomor 22 tahun 2006) meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a. Persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi hidup rukun dalam

perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia,

sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara

Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan, dan jaminan keadilan

b. Norma, hukum dan peraturan yang meliputi tertib dalam kehidupan

keluarga, tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat,

peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, serta hukum dan

peradilan internasional

c. Hak asasi manusia yang meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan

kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional

HAM, serta penghormatan dan perlindungan HAM

d. Kebutuhan warganegara yang meliputi hidup gotong royong, harga diri

sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan

mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri,

persamaan kedudukan warga negara

e. Konstitusi negara yang meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi

yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di

Indonesia, hubungan dasar negara dengan kostitusi
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f. Kekuasaan dan politik yang meliputi pemerintahan desa dan kecamatan,

pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan

sistem   politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat

madani, sistem pemerintahan, serta pers dalam masyarakat demokarasi

g. Pancasila yang meliputi kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan

ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara,

pengamalan    nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta

pancasila sebagai ideologi terbuka

h. Globalisasi yang meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar

negeri Indonesia era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan

internasional dan organisasi internasional, serta mengevaluasi

globalisasi.

d) Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pada bagian yang lain dalam Paradigma Baru PKn (Tim Direktorat

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 2006:11)

disebutkan juga fungsi Pendidikan Kewarganegaraan.

Fungsi dari Pendidikan Kewarganegaraan ialah :
1. Mengembangkan dan melestarikan nilai luhur Pancasila secara

dinamis dan terbuka dalam arti bahwa nilai moral yang
dikembangkan mampu menjawab tantangan perkembangan
dalam masyarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa
Indonesia, yang merdeka, bersatu, dan berdaulat

2. Mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya
yang sadar politik dan konstitusi negara kesatuan Republik
Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945.

3. Membina pengalaman dan kesadaran terhadap hubungan antara
warga negara dengan negara, antara warga negara dengan
sesama warga Negara dan pendidikan pendahuluan bela negara
agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak
dan kewajibannya sebagai warga negara.
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Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan suatu wahana

yang berfungsi melestarikan nilai luhur Pancasila, mengembangkan dan

membina manusia Indonesia seutuhnya serta membina pengalaman dan

kesadaran warga negara untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya

sebagai warga negara yang dapat bertanggung jawab dan dapat diandalkan

oleh bangsa dan negara.

Seperti halnya mata pelajaran lain, mata pelajaran PKn di sekolah

memiliki rambu-rambu dalam proses pembelajarannya. Rambu-rambu ini

berfungsi untuk menjadi acuan guru mata pelajaran PKn dalam

melaksanakan proses pembelajaran yang dapat menciptakan suatu

pembelajaran yang aktif, efektif dan efisien.

e) Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaran pasca KBK memiliki

karakteristik pendidikan pengajarannya, sehingga ia mengemban misi

(Standar isi BSNP) :

1. Mengembangkan kerangka berpikir baru yang dapat dijadikan

landasan yang rasional untuk menyusun PKn baru, sebagai pendidikan

intelektul kearah pembentukan warga negara yang demokratis. Misi

tersebut dilakukan melalui penetapan kemampuan dasar PKn, sebagai

landasan penyusunan standar kemampuan serta standar minimum yang

ditetapkan secara rasional.
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2. Menyusun substansi PKn baru sebagai pendidikan demokrasi yang

berlandaskan pada latar belakang sosial budaya serta dalam konteks

politik, kenegaraan, dan landasan konstitusi yang dituangkan dalam

sila-sila demokrasi Indonesia. Misi tersebut dilakukan melalui

penyusunan uraian materi pada masing-masing standar materi PKn

yang dapat memfasilitasi berkembangnya pendidikan demokrasi.

Sedangkan visi PKn menurut standar isi BSNP ialah (Tim Direktorat

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006) :

“Mewujudkan proses pendidikan yang integral di sekolah untuk

pengembangan kemampuan dan kepribadian warga negara yang cerdas,

partisipasif dan bertanggung jawab yang pada gilirannya akan menjadi

landasan untuk berkembangnya masyarakat Indonesia yang demokratis”.

Dari misi dan visi tersebut, sangat jelas bahwa untuk membentuk warga

negara yang baik sangat dibutuhkan kosep  pendidikan yang demokratis

yang diartikan sebagai tatanan konseptual yang menggambarkan

keseluruhan upaya sistematis untuk mengembangkan cita-cita, nilai-nilai,

prinsip, dan pola prilaku demokrasi dalam diri individu warga negara

dalam tatanan iklim yang demokratis.

f) Metode Mengajar Pendidikan Kewarganegaraan

Didalam buku Petunjuk pelaksanaan proses belajar mengajar (Depdikbud,

1994: 40), disebutkan metode mengajar dan pendekatan yang digunakan

pada tiap-tiap mata pelajaran. Adapun pendekatan dan metode yang
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digunakan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah

sebagai berikut:

1. Ceramah murni

2. Ceramah bervariasi

3. Ekspoitorik (bagan, alat peraga).

4. VCT (Value Clarification Technique= menguraikan nilai, jenis).

5. Inquiri

6. Pemecahan masalah

7. Tanya jawab nilai moral

8. Daftar skala sikap

9. Simulasi

10. Permainan peran

4. Model-Model Pembelajaran

1. Model menggambarkan tingkat terluas dari praktek pendidikan dan

berisikan orientasi filosofi pembelajaran.

2. Model digunakan untuk menyeleksi dan menyusun strategi pengajaran,

metode, keterampilan, dan aktivitas siswa untuk memberikan tekanan pada

salah satu bagian pembelajaran (topik konten).

3. Joyce dan Weil (1986) mengidentifikasi empat model yakni (a) model

proses informasi, (b) model personal, (c) model interaksi sosial, dan (d)

model behavior.
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a. Strategi Pembelajaran

1. Dalam setiap model terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan.

2. Menurut arti secara leksikal, strategi adalah rencana atau kebijakan

yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan.

3. Dengan demikian strategi mengacu kepada pendekatan yang dapat

dipakai oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran.

4. Strategi dikelompokkan menjadi strategi langsung (direct), strategi

tidak langsung (indirect), strategi interaktif (interactive), strategi

melalui pengalaman (experiential), dan strategi mandiri (independent).

b. Metode-Metode Pembelajaran

1. Metode digunakan oleh guru untuk mengkreasi lingkungan belajar dan

menkhususkan aktivitas di mana guru dan siswa terlibat selama proses

pembelajaran berlangsung.

2. Biasanya metode digunakan melalui salah satu strategi, tetapi juga

tidak tertutup kemungkinan beberapa metode berada dalam strategi

yang bervariasi, artinya penetapan metode dapat divariasikan melalui

strategi yang berbeda tergantung pada tujuan yang akan dicapai dan

konten proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran.

c. Keterampilan-Keterampilan Pembelajaran

1. Keterampilan merupakan perilaku pembelajaran yang sangat spesifik.
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2. Di dalamnya terdapat teknik-teknik pembelajaran seperti teknik

bertanya, diskusi, pembelajaran langsung, teknik menjelaskan dan

mendemonstrasikan.

3. Dalam keterampilan-keterampilan pembelajaran ini juga mencakup

kegiatan perencanaan yang dikembangkan guru, struktur dan fokus

pembelajaran, serta pengelolaan pembelajaran.

d. Strategi Pengajaran

1. Strategi Pembelajaran Langsung (direct instruction)

a. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar

berpusat pada gurunya paling tinggi, dan paling sering digunakan.

Pada strategi ini termasuk di dalamnya metode-metode ceramah,

pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktek dan latihan, serta

demonstrasi.

b. Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan untuk memperluas

informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah

2. Strategi Pembelajaran Tidak Langsung (indirect instruction)

a. Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan

tinggi siswa dalam melakukan observasi, penyelidikan,

penggambaran inferensi berdasarkan data, atau pembentukan

hipotesis.

b. Dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru beralih dari

penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal



42

(resource person). Guru merancang lingkungan belajar, memberikan

kesempatan siswa untuk terlibat, dan jika memungkinkan

memberikan umpan balik kepada siswa ketika mereka melakukan

inkuiri.

c. Strategi pembelajaran tidak langsung mensyaratkan digunakannya

bahan-bahan cetak, non-cetak, dan sumber-sumber manusia.

3. Strategi Pembelajaran Interaktif (interactive instruction)

a. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan

saling berbagi di antara peserta didik.

b. Seaman dan Fellenz (1989) mengemukakan bahwa diskusi dan

saling berbagi akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk

memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan

pengetahuan guru atau kelompok, serta mencoba mencari alternatif

dalam berpikir.

c. Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam rentang

pengelompokkan dan metode-metode interaktif.

d. Di dalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok

kecil atau pengerjaan tugas berkelompok, dan kerjasama siswa

secara berpasangan.

4.  Strategi Belajar Melalui Pengalaman (experiential learning)

a. Strategi belajar melalui pengalaman menggunakan bentuk sekuens

induktif, berpusat pada siswa, dan berorientasi pada aktivitas.



43

b. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah pada

proses belajar, dan bukan hasil belajar.

c. Guru dapat menggunakan strategi ini baik di dalam kelas maupun di

luar kelas. Sebagai contoh, di dalam kelas dapat digunakan metode

simulasi, sedangkan di luar kelas dapat dikembangkan metode

observasi untuk memperoleh gambaran pendapat umum.

5. Strategi Belajar Mandiri (independent study)

a. Strategi belajar mandiri merujuk kepada penggunaan metode-metode

pembelajaran yang tujuannya adalah mempercepat pengembangan

inisiatif individu siswa, percaya diri, dan perbaikan diri. Fokus

strategi belajar mandiri ini adalah merencanakan belajar mandiri

siswa di bawah bimbingan atau supervisi guru.

b. Belajar mandiri menuntut siswa untuk bertanggungjawab dalam

merencanakan dan menentukan kecepatan belajarnya.

5. Pengembangan Media

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan

dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan,

perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses

belajar mengajar terjadi. Kegunaan Media adalah sebagai berikut :

1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera

3) Mengatasi sikap pasif siswa menjadi lebih bergairah
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4) Mengkondisikan munculnya persamaan persepsi dan pengalaman

a. Pemilihan Media

Klasifikas Media

Audio visual gerak / diam

Visual gerak / diam

Audio Cetak

Pertimbangan Pemilihan Media

1) Tujuan yang ingin dicapai

2) Karakteristik siswa/sasaran

3) Jenis rangsangan belajar yang diinginkan (audio, visual, gerak)

4) Keadaan lingkungan setempat

5) Luasnya jangkauan yang ingin dilayani

6. Evaluasi Pembelajaran Berbasis Kelas

Penilaian Berbasis Kelas merupakan kegiatan pengumpulan informasi tentang

proses dan hasil belajar peserta didik untuk mengetahui tingkat penguasaan

kompetensi yang ditetapkan. Penilaian Berbasis Kelas bersifat internal, yaitu

hanya dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Penilaian tersebut juga

merupakan bagian dari kegiatan belajar mengajar sebagai masukan bagi

peningkatan mutu hasil belajar.
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Penilaian Berbasis Kelas memberikan kewenangan pada sekolah untuk

menentukan kriteria keberhasilan, cara, dan jenis penilaian. Penilaian Berbasis

Kelas menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Berorientasi pada kompetensi

Penilaian mengacu pada kompetensi yang dimuat dalam kurikulum.

Semua kompetensi yang ditumbuhkembangkan pada diri peserta didik

mendapat peluang yang sama untuk dinilai.

2. Mengacu pada patokan

Penilaian mengacu pada hasil belajar sebagai kriteria ditetapkan (criterion

reference assessment). Sekolah menetapkan kriteria sesuai dengan kondisi

dan kebutuhannya.

3. Ketuntasan belajar

Pencapaian hasil belajar ditetapkan dengan ukuran atau tingkat pencapaian

kompetensi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai

prasyarat penguasaan kompetensi lebih lanjut. Sekolah dapat menetapkan

tingkat ketuntasan belajar sesuai kondisi dan kebutuhan.

4. Menggunakan berbagai cara

Pengumpulan informasi menggunakan berbagai cara untuk memantau

kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Tes maupun non-tes

dipergunakan untuk pengumpulan informasi.
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5. Valid, adil, terbuka, dan berkesinambungan

Penilaian memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar peserta

didik, adil terhadap semua peserta didik, terbuka bagi semua pihak, dan

dilaksanakan secara terencana, bertahap, dan terus menerus untuk

memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik

sebagai hasil kegiatan belajarnya.

a. Penerapan Penilaian Berbasis Kelas

1. Penilaian Kinerja (performance assesment)

Penilaian kinerja dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung.

Hal ini dilakukan agar penilaian sebuah proses pembelajaran tidak

hanya terpacu pada hasil namun juga proses.

2. Portofolio

Portofolio adalah koleksi/kumpulan dari berbagai ketrampilan, ide,

minat dan keberhasilan atau prestasi murid selama jangka waktu

tertentu. Koleksi tersebut memberikan gambaran perkembangan murid

setiap saat. Portofolio merupakan perspektif jangka panjang yang

mengkalkulasikan peningkatan yang dialami.

3. Penilaian pribadi (self assesment)

Penggunaan penilaian pribadi dilakukan oleh murid untuk dirinya dan

teman-temannya. Hasil penilaian ini dijadikan salah satu sumber

penilaian guru.
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4. Jurnal (Journal)/makalah/artikel

Jurnal/makalah/artikel merupakan suatu hasil proses refleksi dimana

murid berpikir tentang proses belajar dan hasilnya, kemudian

menuliskan ide-ide, minat dan pengalamannya. Dengan kata lain

jurnal/makalaj/artikel membantu murid dalam mengorganisasikan cara

berpikirnya dan menuangkannya secara eksplisit dalam bentuk

gambar, tulisan dan bentuk lainnya. Hasil dari karya murid tersebut

dijadikan salah satu sumber penilaian oleh Guru.

5. Proyek/penugasan

Penilaian proyek dilakukan dengan cara setiap murid diberikan

penugasan tertentu, kemudian dikerjakan di luar kegiatan sekolah.

Hasil dari proses ini dikumpulkan dan dijadikan bahan penilaian Guru.

6. Tes Tertulis

Tes tertulis dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti evaluasi

harian maupun bulanan dan akhir pokok bahasan. Evaluasi ini dapat

berbentuk essay maupun pilihan ganda

7. Tes Lisan

Tes lisan dilakukan guru dengan beragam cara. Diantaranya

wawancara, pertanyaan penguat, presentasi, demontrasi maupun

diskusi.
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8. Tehnik nontes

Teknik nontes sangat penting dalam mengevaluasi siswa pada ranah

afektif dan psikomotor, berbeda dengan teknik tes yang lebih

menekankan aspek kognitif. Selain itu untuk memahami

perkembangan anak sebagai peserta didik digunakan Non-tes yang

merupakan proses pengumpulan data untuk memahami pribadi pada

umumnyabersifat kualitatif. Macam-macam non-tes diantaranya:

a. Observasi

b. Wawancara

c. Catatan anekdot

d. Autobiografi

e. Sosiometri

f. Studi khusus

Semua hasil penilaian dalam satu semester diolah untuk kemudian

dijadikan raport kemajuan belajar murid di akhir semester.

7. Aneka Sumber Belajar

Sumber belajar menurut AECT dalam Ahamad (2004: 161). “adalah semua

sumber yang dapat digunakan oleh pelajar baik secara terpisah maupun dalam

bentuk gabungan, biasanya dalam situasi informasi, untuk memberikan

fasilitas belajar”.  Sumber itu meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik

dan tata tempat. Yang dapat dibedakan menjadi 2 jenis: a) sumber belajar yang

direncanakan, yaitu semua sumber yang secara khusus telah dikembangkan

sebagai komponen system instruksional untuk memberikan fasilitas belajar
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yang terarah dan bersifat formal dan b) sumber belajar karena dimanfaatkan,

yaitu sumber-sumber yang tidak secara khusus didisain untuk keperluan

pembelajaran namun dapat ditemukan, diaplikasikan dan digunakan untuk

keperluan belajar. Pendapat lain juga dikemukakan oleh sigita dalam konsep

sumber belajar (2010/12/web) Pengertian sumber belajar adalah “Apa saja

(orang, bahan, alat, teknik, lingkungan) yang mendukung serta memungkinkan

memberikan kemudahan dan kelancaran terjadinya belajar, serta

memungkinkan terjadinya interaksi antara pemelajar dengan sumber belajar

tersebut”.

Istilah sumber belajar (learning resource), umumnya yang diketahui hanya

perpustakaan dan buku sebagai sumber belajar. Padahal secara tidak terasa apa

yang mereka gunakan, dan benda tertentu adalah termasuk sumber belajar.

yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media, yang dapat

membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum.

Bentuknya tidak terbatas apakah dalam bentuk cetakan, video, format

perangkat lunak atau kombinasi dari berbagai format yang dapat digunakan

oleh siswa ataupun guru). Sadiman, Arief S (2004), mendefinisikan sumber

belajar “sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar, yakni

dapat berupa orang, benda, pesan, bahan, teknik, dan latar belakang individu”.

Sedangkan Rohani, Ahmad (2004: 164) mengemukakan bahwa sumber belajar

adalah “ Segala apa (daya, lingkungan, pengalaman) yang dapat digunakan

dan dapat mendukung proses/kegiatan pengajaran secara lebih efektif dan

dapat memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran, tersedia dan sengaja

disediakan, langsung dan tidak langsung, konkret/yang abstrak.
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Dengan demikian maka sumber belajar juga diartikan sebagai segala tempat

atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi dapat

digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses

perubahan tingkah laku. Dari pengertian tersebut maka sumber belajar dapat

dikategorikan sebagai berikut :

a. Tempat atau lingkungan alam sekitar yaitu dimana saja seseorang dapat

melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku maka tempat itu

dapat dikategorikan sebagai tempat belajar yang berarti sumber belajar,

misalnya perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, tempat

pembuangan sampah, kolam ikan dan lain sebagainya.

b. Benda yaitu segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan

tingkah laku bagi peserta didik, maka benda itu dapat dikategorikan

sebagai sumber belajar. Misalnya situs, candi, benda peninggalan lainnya.

c. Orang yaitu siapa saja yang memiliki keahlian tertentu di mana peserta

didik dapat belajar sesuatu, maka yang bersangkutan dapat dikategorikan

sebagai sumber belajar. Misalnya guru, ahli geologi, polisi, dan ahli-ahli

lainnya.

d. Bahan yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman

elektronik, web, dll yang dapat digunakan untuk belajar.

e. Buku yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh

peserta didik dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya buku

pelajaran, buku teks, kamus, ensiklopedi, fiksi dan lain sebagainya.
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f. Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya peristiwa kerusuhan,

peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya yang guru dapat menjadikan

peristiwa atau fakta sebagai sumber belajar.

Sumber belajar akan menjadi bermakna bagi peserta didik maupun guru

apabila sumber belajar diorganisir melalui satu rancangan yang

memungkinkan seseorang dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar.

Jika tidak maka tempat atau lingkungan alam sekitar, benda, orang, dan atau

buku hanya sekedar tempat , benda, orang atau buku yang tidak ada artinya

apa-apa. Seseorang yang bergerak dalam ilmu-ilmu sosial melihat masyarakat

sekitar sebagai laboratorium hidup yang sangat nyata dengan fenomena-

fenomena dalam masyarakat, penuh dengan pelaku-pelaku yang menjadi

contoh untuk konsep-konsep yang ada dalam buku pelajaran. Tentu saja guru,

kepala sekolah, staf tata usaha dan kawan, juga merupakan sumber belajar. Di

era informasi ini orang tidak serta merta tahu hanya karena usianya lebih

tinggi, atau masuknya keperguruan tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan

lain lebih awal, sebab akses kepusat-pusat informasi dan sumber belajar lain

hampir tidak terbatas. Di dalam setiap lingkungan ada peraturan-peraturan

untuk memanfaatkan sumber belajar tadi. Kita harus mengenali aturan-aturan

yang berlaku karena hanya dengan demikian kita menjadi seorang pebelajar

yang patut dihargai, tidak merugikan pemakai-pemakai lain dari jasa sumber

belajar yang ditawarkan oleh sumber-sumber belajar tersebut.

Perkembangan dari azas kemanfaatan sumber belajar saat ini, adalah dimana

tercipta suatu pendekatan dalam pembelajaran yang disebut Belajar Berbasis
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Aneka Sumber (Resources-based Learning). BEBAS diterapkan untuk

menciptakan kondisi pembelajaran yang sedemikian rupa dengan tujuan agar

siswa memiliki pengalaman belajar lebih kompleks melalui berbagai sumber.

Uwes A. Chaeruman (2008: 1) berpendapat “Belajar Berbasis Aneka Sumber

adalah strategi pembelajaran dimana siswa membangun pemahamannya

melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar baik cetak, non-cetak,

maupun orang.”

Nuraini Haas berpendapat (2009: 2) “Pembelajaran berbasis aneka sumber

adalah suatu pandangan yang memberikan keutamaan pada peran bahan

(sumber) pembelajaran dan proses pembelajaran.”

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa

BEBAS adalah suatu pembelajaran untuk membuat siswa membangun

pemahamannya sendiri melalui berbagai sumber belajar.

Belajar Berbasis Aneka Sumber ini diterapkan atas dasar tuntutan kurikulum.

Dimana dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menginginkan

pembelajaran yang menekankan pada pengembangan kompetensi siswa yang

lebih kompleks, Belajar mandiri, belajar terbuka, sampai pada belajar jarak

jauh. Sehingga mendorong dimanfaatkannya sumber belajar secara luas.

Melalui BEBAS, bisa dijadikan sebagai salah satu upaya untuk

mempersiapkan siswa agar dapat mengikuti perkembangan dalam berbagai

aspek kehidupan. BEBAS mendorong siswa meningkatkan literasi informasi,

dan meningkatkan kemampuan berfikir kritis yang sangat dibutuhkan oleh
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masyarakat dalam era informasi atau global saat ini. Siswa diajarkan untuk

dapat memberikan makna terhadap informasi, menciptakannya menjadi

pengetahuan, sampai pada bagaimana siswa menggunakan serta mengevaluasi

pengetahuan yang  diciptakan oleh orang lain.

Sumber belajar inilah yang disebut media pendidikan atau media

instruksional. Untuk menjamin bahwa sumber belajar adalah sebagai sumber

belajar yang cocok, harus memenuhi 3 peryaratan sebagai berikut:

a) Harus dapat tersedia dengan cepat

b) Harus dapat memungkinkan siswa untuk memacu diri sendiri

c) Harus bersifat individual, misalnya harus dapat memenuhi berbagi

kebutuhan para siswa dalam belajar mandiri.

Sebenarnya istilah belajar berbasis aneka sumber bukanlah sesuatu yang baru

karena siswa telah lama menggunakan sumber belajar seperti buku, kemudian

terjadi peningkatan penggunaan media termasuk bahan-bahan belajar terbuka,

petunjuk belajar, petunjuk buku teks, buku kerja, paket-paket video dan audio.

Akibat perkembangan teknologi, dimungkinkan untuk menggunakan media

canggih hal ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh sigita (2010:07):

a. computer-based learning packages

b. computer conferences

c. CD-ROM, multimedia

d. Computer-mediated discussion groups

e. interactive video discs

f. materials on the World Wide Web
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g. teleconferencing, video-conferencing and telematics

Menurut AECT (Assocation for Education Kommunication and Technology)

dalam Ahmad (1997: 104) membuat klasifikasi belajar sebagai berikut:

1) Pesan (messages), yaitu informasi yang ditransmisikan oleh komponen

lain dalam bentuk ide, fakta, seni, dan data. Termasuk dalam kelompok

pesan adalah semua bidang studi yang harus diajarkan kepada siswa.

2) Orang (peoples), bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji

pesan. Dalam kelompok ini misalnya guru, tutor, peserta didik, tokoh

masyarakat (yang mungkin berinteraksi dengan masyarakat)

3) Bahan (materials), yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk

disajikan melalui penggunaan alat ataupun dirinya sendiri. Misalnya

transparasi, slide, audio, video, buku, majalah, dan lainnya.

4) Alat (devices), yaitu perangkat keras yang digunakan untuk

menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya slide

proyektor, video tape, pesawat radio, televisi.

5) Teknik (tecniques), yaitu prosedur atau acuan yang disiapkan untuk

menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk

menyampaikan pesan. Seperti belajar sendiri, simulasi, demonstrasi, tanya

jawab.

6) Lingkungan (setting), yaitu situasi di sekitar dimana pesan disampaikan,

lingkungan bisa bersifat fisik (gedung sekolah, perpustakaan,

laboratorium, studio, auditorium, museum, taman, lingkungan non fisik/

suasana belajar)
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Berbagai jenis sumber belajar tersebut, pada dasarnya tidak boleh dilihat

secara parsial. Aneka sumber belajar harus dipandang sebagai satu kesatuan

yang utuh dalam sebuah proses pembelajaran. Semua jenis sumber belajar

yang memang sesuai, perlu dipertimbangkan demi tercapainya pembelajaran

yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan akan berdampak positif

terhadap hasil pembelajaran.

Penerapan dari BEBAS dalam kegiatan atau proses pembelajaran ini

memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi guru sebagai pendidik.

Terlebih bagi siswanya. Antara lain:

1. Selama pengumpulan informasi terjadi kegiatan berfikir yang
kemudian menimbulkan pemahaman yang mendalam dalam belajar

2. Mendorong terjadinya pemusatan perhatian terhadap topik
sehingga membuat siswa menggali lebih banyak informasi dan
menghasilkan hasil belajar yang lebih bermutu

3. Meningkatkan pembentukan keterampilan berfikir seperti
memecahkan masalah saat melakukan sesuatu. Misalnya saat
mengalami kesulitan mencari sumber belajar melalui teknologi
internet. (Eveline Siregar. 2010: 1)

Padmo (2003: 168) menambahkan beberapa manfaat lainnya dimana siswa

juga memperoleh keterampilan memproses informasi secara efektif dan

beragam, memungkinkan pengumpulan informasi yang berkesinambungan

sehingga mengakibatkan terbentuknya pengetahuan pada setiap fase

berikutnya, meningkatkan sikap siswa dan guru terhadap materi belajar dan

prestasi akademik, membuat antusias belajar dan terinspirasi untuk

berpartisipasi aktif, serta meningkatkan prestasi akademik dalam penguasaan

materi, dan sikap berfikir kritis.
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Selain azas kemanfaatannnya, dalam penerapan Belajar Berbasis Aneka

Sumber ini juga memiliki beberapa kelebihan. Menurut Uwes A. Chaeruman

(2010: 1) , kelebihan dari BEBAS adalah:

1) Mengakomodasi perbedaan individu
2) Mendorong kemampuan siswa dalam pemecahan masalah
3) Siswa bertanggungjawab terhadap pembelajaran
4) Memberikan peluang kebebasan kepada siswa
5) Siswa akan belajar bagaimana belajar

BEBAS mengakomodasi perbedaan individu baik dalam hal gaya belajar,

kemampuan, kebutuhan, minat, dan pengetahuan awal mereka. Dengan

demikian siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing.

Sumber belajar dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa.

BEBAS juga mendorong pengembangan kemampuan memecahkan masalah,

mengambil keputusan, dan keterampilan mengevaluasi. Jadi, BEBAS

memungkinkan siswa menjadi kreatif dan memiliki ide-ide orisinal.

Proses pembelajaran dengan metode BEBAS mendorong siswa untuk bisa

bertanggungjawab terhadap belajarnya sendiri. Jadi, dapat melatih

kemandirian belajar sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih bermakna,

lebih tertanam dalam pada dirinya karena ia sendiri secara pribadi yang

menemukan dan membangun pemahaman.

Berkenaan dengan keuntungan belajar berbasis aneka sumber yang melekat

dalam belajar bagaimana belajar (learning to learn)

a) Dapat meningkatkan kemampuan belajar

b) Dapat meningkatkan motivasi belajar

c) Dapat menumbuhkan kesempatan belajar yang baru
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d) Dapat mengurangi ketergantungan pada atasan dan guru

e) Dapat melipatgandakan – membantu bawahan

f) Dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan baru.

Individu yang belajar mempunyai kedudukan sangat sentral. Oleh karena itu

mereka yang telah berada dalam tahap mampu mengarahkan dan dapat

mengatur diri sendiri perlu mengetahui jurus-jurus untuk menyiasati belajar

agar efektif. Memotivasi diri adalah sangat penting. Menguasai teknik belajar

adalah juga hal sangat esensial. Pengetahuan atas prinsip-prinsip belajar

menolong orang untuk lebih mengenali kekuatan dan kelemahan diri dalam

melaksanakan tugas dalam hal ini belajar. Memanfaatkan sumber belajar

adalah salah satu dari keutamaan pebelajar agar menjadi manusia yang tidak

menyia-nyiakan kesempatan untuk maju. Dengan mengidentifikasi

keuntungan-keuntungan jika menguasai kecakapan-kecakapan tertentu,

seorang pelajar membangun dan meningkatkan motivasi untuk mempelajari

suatu kecakapan. Keuntungan tersebut tidak selalu bersifat material, tetapi

juga kenyamanan dalam bentuk penguasaan berbagai kompetensi.


