
 

 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswa di dalam 

lingkungan belajar. Pembelajaran menekankan peran aktif siswa dalam belajar, 

tetapi tetap tidak menghilangkan peran mengajar guru. Pembelajaran 

menunjukkan pada usaha siswa mempelajari bahan pelajaran sebagai akibat 

perlakuan guru. Pembelajaran akan terjadi dengan baik apabila guru dapat 

bertindak sesuai dengan perannya dan siswa dapat menguasai materi pembelajaran 

yang disampaikan guru, serta terbentuk pola perilaku siswa yang sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 

 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerja sama antara guru dan siswa 

dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi yang 

bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti minat, bakat dan kemampuan 

dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri 

siswa seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu (Sanjaya, 2009: 26). 
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Selain itu, Komalasari (2013: 3) mengemukakan bahwa pembelajaran 

didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses pembelajaran subjek 

didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi 

secara sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien.  

 

2.1.2 Tujuan Pembelajaran 

Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran, 

sebab seluruh aktivitas guru dan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan yang harus dimiliki anak 

didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu 

dalam satu kali pertemuan (Sanjaya, 2011: 86).  

 

Taksonomi tujuan pendidikan merupakan suatu kategorisasi tujuan pendidikan 

yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan pembelajaran. 

Taksonomi tujuan terdiri dari domain-domain kognitif, afektif, dan psikomotor.  

1. Matra kognitif 

Matra kognitif menitikberatkan pada proses intelektual. Bloom mengemukakan 

jenjang-jenjang tujuan kognitif sebagai berikut. 

a. Pengetahuan 

Pengingatan bahan-bahan yang telah dipelajari, mulai dari fakta sampai ke 

teori, yang menyangkut informasi yang bermanfaat. 

b. Pemahaman 

Abilitet untuk menguasai pengertian. Pemahaman tampak pada alih bahan 

dari satu bentuk ke bentuk lainnya, penafsiran, dan memperkirakan. 
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c. Penerapan (aplikasi) 

Abilitet untuk menggunakan bahan yang telah dipelajari ke dalam situasi baru 

yang nyata, meliputi: aturan, metode, konsep, prinsip, hukum, teori. 

d. Analisis (pengkajian) 

Abilitet untuk merinci bahan bagian-bagian supaya struktur organisasinya 

mudah dipahami, meliputi identifikasi bagian-bagian, mengkaji hubungan 

antara bagian-bagian, mengenali prinsip-prinsip organisasi. 

e. Sintesis 

Abilitet mengombinasikan bagian-bagian menjadi suatu keseluruhan baru, 

yang menitikberatkan pada tingkah laku kreatif dengan cara 

memformulasikan pola dan struktur baru. 

f. Evaluasi 

Abilitet untuk mempertimbangkan nilai bahan untuk maksud tertentu 

berdasarkan kriteria internal dan eksternal. 

 

2. Matra afektif 

Matra afektif adalah sikap, perasaan, emosi, dan karakteristik moral yang 

merupakan aspek-aspek penting perkembangan siswa. Kratwhol, Bloom, dan 

Masia mengembangkan hierarki matra ini sebagai berikut. 

a. Penerimaan (receiving) 

Suatu keadaan sadar, kemauan untuk menerima, perhatian terpilih. 

b. Sambutan (responding) 

Suatu sikap terbuka ke arah sambutan; kemauan untuk merespons; kepuasan 

yang timbul karena sambutan. 
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c. Menilai (valuing) 

Penerimaan nilai-nilai, preferensi terhadap suatu nilai, membuat kesepakatan 

sehubungan dengan nilai. 

d. Organisasi (organization) 

Suatu konseptualisasi suatu nilai, suatu organisasi dari suatu sistem nilai. 

e. Karakterisasi dengan suatu kompleks nilai 

Suatu formasi mengenai perangkat umum, suatu manifestasi daripada 

kompleks nilai. 

 

3. Matra psikomotorik 

Matra psikomotorik menunjuk pada gerakan-gerakan jasmaniah dan kontrol 

jasmaniah. Kecakapan-kecakapan fisik dapat berupa pola-pola gerakan atau 

keterampilan fisik yang khusus atau urutan keterampilan. Struktur hierarki tujuan 

psikomotorik dikembangkan oleh Elizabeth Simpson sebagai berikut. 

a. Persepsi (perception) 

Penggunaan lima organ indra untuk memeroleh kesadaran tentang tujuan dan 

untuk menerjemahkannya menjadi tindakan. 

b. Kesiapan (set) 

Dalam keadaan siap merespons secara mental, fisik dan emosional. 

c. Respons terbimbing (guided response) 

Bantuan yang diberikan kepada siswa melalui pertunjukan peran model, 

misalnya setelah guru mendemonstrasikan suatu bentuk tingkah laku, siswa 

kannya sendiri. 

d. Mekanisme 

Respon fisik yang telah dipelajari menjadi kebiasaan. 
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e. Respons yang unik (complex overt response) 

Suatu tindakan motorik yang rumit dipertunjukkan dengan terampil dan 

efisien. 

f. Adaption 

Mengubah respons-respons dalam situasi-situasi yang baru. 

g. Originasi 

Menciptakan tindakan-tindakan baru (Hamalik, 2008: 79). 

 

2.1.3 Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Kurikulum 2013 menyadari peran penting bahasa sebagai wahana untuk 

mengekspresikan perasaan dan pemikiran secara estetis dan logis. Sejalan dengan 

peran di atas, pembelajaran Bahasa Indonesia disajikan dengan berbasis teks, baik 

lisan maupun tulis, dengan menempatkan Bahasa Indonesia sebagai wahana untuk 

mengekspresikan perasaan dan pemikiran. Pemahaman terhadap jenis, kaidah dan 

konteks suatu teks ditekankan sehingga memudahkan peserta didik menangkap 

makna yang terkandung dalam suatu teks maupun menyajikan perasaan dan 

pemikiran dalam bentuk teks yang sesuai sehingga tujuan penyampaiannya 

tercapai, apakah untuk menggugah perasaan ataukah untuk memberikan 

pemahaman.  

 

Sebagai bagian dari Kurikulum 2013 yang menekankan pentingnya keseimbangan 

kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan, kemampuan berbahasa yang 

dituntut tersebut dibentuk melalui pembelajaran berkelanjutan yaitu dimulai 

dengan meningkatkan pengetahuan tentang jenis, kaidah dan konteks suatu teks, 

dilanjutkan dengan keterampilan menyajikan suatu teks tulis dan lisan baik 

terencana maupun spontan, dan bermuara pada pembentukan sikap kesantunan 

dan kejelian berbahasa serta sikap penghargaan terhadap Bahasa Indonesia 

sebagai warisan budaya bangsa. (Nuh dalam Maryanto, 2013: iii)  
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2.2 Menulis Teks Anekdot 

Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain 

dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa 

dan gambar grafik itu (Tarigan, 2008: 22). Sejalan dengan pendapat sebelumnya, 

Dalman (2012: 4) mengemukakan bahwa menulis adalah proses penyampaian 

pikiran, angan-angan, perasaan dalam bentuk lambang/ tanda/ tulisan yang 

bermakna. Dalam kegiatan menulis terdapat suatu kegiatan merangkai, menyusun, 

melukiskan suatu lambang/ tanda/ tulisan berupa kumpulan huruf yang 

membentuk kata atau kalimat, kumpulan kalimat membentuk paragraf, dan 

kumpulan paragraf membentuk wacana/karangan yang utuh dan bermakna. 

 

Teks adalah satuan lingual yang dimediakan secara tulis atau lisan dengan tata 

organisasi tertentu untuk mengungkapkan makna secara kontekstual. Istilah teks 

dan wacana dianggap sama dan hanya dibedakan dalam hal bahwa wacana lebih 

bersifat abstrak dan merupakan realisasi makna dari teks. Salah satu jenis teks 

yang secara umum dikenal adalah anekdot (Maryanto, 2013: 129). 

 

Anekdot adalah semacam cerita pendek yang bertujuan menyampaikan 

karakteristik yang menarik atau aneh mengenai seseorang atau suatu hal lain. 

Anekdot yang menjadi bagian dari narasi yang lebih luas, sama sekali tidak 

menunjang gerak umum dari narasi tadi, namun perhatian sentral yang dibuatnya 

dapat menambah daya tarik bagi latar belakang dan suasana keseluruhan. Daya 

tariknya itu tidak terletak pada penggelaran dramatik, tetapi pada suatu gagasan 

atau suatu amanat yang ingin disingkapkannya, dan biasanya muncul menjelang 

akhir kisah (Keraf, 2010: 142). Sejalan dengan pendapat sebelumnya, dikatakan 
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pula bahwa anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan 

mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan 

kejadian yang sebenarnya. Ada pengertian lain, yaitu anekdot dapat merupakan 

cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di 

masyarakat. Partisipan atau pelaku di dalamnya pun tidak harus orang penting. 

Selain itu, teks anekdot juga dapat berisi peristiwa-peristiwa yang membuat 

jengkel atau konyol bagi partisipan yang mengalaminya. Perasaan jengkel dan 

konyol seperti itu merupakan krisis yang ditanggapi dengan reaksi dari 

pertentangan antara nyaman dan tidak nyaman, puas dan frustrasi, serta tercapai 

dan gagal (Maryanto, 2013: 112). 

 

Struktur teks anekdot meliputi hal sebagai berikut. 

1. Abstrak adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran 

tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di 

dalam teks. 

2. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar 

belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detil 

di bagian ini.  

3. Krisis adalah bagian dimana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak 

biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. 

4. Reaksi adalah bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis 

menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi.  

5. Koda merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga dengan 

memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang 

ditulis (http://materi1sma/2013/08/pengertian-dan-ciri-teks-anekdot). 

http://materi1sma/2013/08/pengertian-dan-ciri-teks-anekdot
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Seperti dikatakan sebelumnya bahwa anekdot itu merupakan cerita yang menarik 

karena lucu dan mengesankan, maka di dalam anekdot memuat unsur humor. 

Lelucon dan anekdot menurut Thomson dalam Jusuf (1984: 7) dibagi atas 

beberapa macam, yakni sebagai berikut. 

1. Dongeng mengenai orang-orang pandir 

2. Dongeng mengenai sepasang suami istri 

3. Dongeng mengenai seorang wanita atau gadis 

4. Dongeng mengenai seorang laki-laki/anak laki-laki 

a. Orang laki-laki cerdik 

b. Kecelakaan yang membawa keuntungan 

c. Orang laki-laki bodoh 

d. Anekdot mengenai pejabat-pejabat agama dan badan-badan keagamaan 

e. Anekdot mengenai kelompok lain 

f. Anekdot mengenai tokoh-tokoh agama atau masyarakat 

g. Anekdot mengenai orang laki-laki malang. 

 

Bila meninjau pada proses terjadinya humor, teknik penciptaan humor cukup 

beragam. Menurut Berger dalam Nita (2008) secara garis besar teknik penciptaan 

humor itu dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, meliputi: Language (the 

humor is verbal), Logic (the humor is ideation), Identity (the humor is existential). 

1. Aspek Bahasa 

Menurut Berger, aspek bahasa atau language (the humor is verbal) adalah 

teknik penciptaan humor memanfaatkan aspek-aspek bahasa seperti makna dan 

bunyi untuk melahirkan suatu suasana lucu, baik melalui penyimpangan bunyi 

atau penyimpangan makna. Cara penciptaan humor melalui kata-kata dianggap 

paling mudah dan paling banyak dilakukan. Adapun berikut ini akan coba 

dipaparkan mengenai teknik dasar penciptaan humor yang ada di aspek bahasa. 
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a. Sindiran 

Sindiran adalah humor yang isi leluconnya bersifat nakal, agak menyindir. 

Tapi tidak terlalu tajam, bahkan cenderung sopan. Humor ini biasanya 

dilakukan oleh bawahan kepada atasan atau orang yang lebih tua atau yang 

lebih dihormati, atau kepada pihak lain yang belum terlalu akrab. Ada juga 

yang menjuluki lelucon model ini sebagai lelucon persuasif dan berbau 

feodalisme.  

b. Omong Kosong/Bualan 

Teknik penciptaan humor dengan kekuatan omong kosong/bualan dapat 

dilakukan dengan menempatkan si pencetus humor sebagai subjek yang 

tidak mungkin atau diragukan melakukan sikap atau tindakan seperti yang ia 

katakan kepada khalayak. 

c. Definisi 

Definisi yang dipergunakan sebagai teknik penciptaan humor dapat dengan 

mengacu pada teori ketidaksejajaran. Artinya, definisi yang diberikan atas 

suatu konsep oleh pencetus humor, ternyata tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan, diasumsikan, atau dipraanggapkan oleh penerima humor. Misal, 

ketika si pencetus humor mendefinisikan bidadari, yang seharusnya adalah 

wanita cantik yang ada atau turun dari kayangan, menjadi monyet bergincu. 

d. Melebih-lebihkan 

Makna kata melebih-lebihkan yakni menambah-nambahkan banyak hingga 

lebih dari keadaan yang sebenarnya. Misalnya Mickey mengendarai mobil 

butut, mobilnya berguncang dan berisik, lalu plat nomornya rontok dan saat 

belok bannya meletus. 

e. Kelucuan 

Kelucuan adalah “tiada lain merupakan suatu kepuasan yang muncul dari  
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konsepsi secara tiba-tiba tentang yang hebat, dengan memperbandingkannya 

dengan kelemahan yang lain.” Inilah yang lazim disebut teori superioritas. 

f. Ejekan 

Dalam teknik penciptaan humor, ejekan menjadi salah satu yang dapat 

digunakan untuk memancing tawa. Ejekan biasanya dilemparkan, yakni 

kekurangan fisik, seperti tubuh yang terlalu gendut atau kurus, gigi yang 

“tonggos”, hidung pesek, dan lain-lain. Selain kekurangan fisik, bisa juga 

hal-hal lain yang pada dasarnya dapat membuat lawannya menjadi malu dan 

inferior. 

g. Ironi 

Ironi adalah kejadian atau situasi yang bertentangan dengan yang 

diharapkan atau yang seharusnya terjadi, tetapi sudah menjadi suratan 

takdir. Inti ironi adalah kontras antara apa yang diharapkan dengan apa yang 

terjadi atau apa yang lumrah dengan kenyataan. Artinya, ironi dipakai untuk 

menggambarkan dengan lebih gamblang suatu keadaan, dan melaluinya 

sering pesan disampaikan.  

h. Kesalahpahaman 

Kesalahpahaman adalah sebuah bentuk dari ketidakjelasan interaksi. Jadi 

kesalahpahaman akan sangat bertumpu pada sumber-sumber yang objektif. 

Kemajemukan menjadi salah satu penyebab implikasi yang sangat 

signifikan tentang pembentukan pola pikir yang dapat menciptakan 

kesalahpahaman. Misal, alasan kepentingan manusia yang berlawanan 

dengan nilai kemanusian menjadi tidak relevan karena hal itu berkorelasi 

dengan sudut pandang yang subjektif seseorang. 

i. Kesalahan Gaya Bahasa 

Penciptaan humor dari kesalahan gaya bahasa yakni dengan menyalahi 

kaidah berbahasa yang selama ini sudah dibakukan dalam sistem berbahasa 

yang ada. 
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j. Permainan Kata 

Permainan kata adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak sungguh-

sungguh atau bermain-main dalam hal memainkan kata yang diujarkan atau 

dibicarakan. Sehingga dalam penciptaan humor, permainan kata yakni 

dengan membolak-balikkan kata sehingga terdengar lucu ketika diucapkan. 

k. Jawaban Pasti 

Jawaban pasti artinya jawaban yang menjadi satu-satunya jawaban atas 

sebuah pertanyaan. 

l. Sarkasme 

Sarkasme adalah penggunaan kata-kata pedas untuk menyakiti hati orang 

lain, cemoohan atau ejekan kasar. Sarkasme atau bisa juga disebut sinisme 

merupakan jenis representasi humor yang memiliki kecenderungan 

memandang rendah pihak lain. Umpamanya, tidak ada yang benar atau 

kebaikan apa pun dari pihak lain, dan selalu meragukan sifat-sifat baik yang 

ada pada manusia. Lelucon ini lebih banyak digunakan pada situasi 

konfrontatif. Targetnya, membuat lawan atau pihak lain mati kutu atau 

cemar. 

m. Satire 

Satire adalah gaya bahasa yang dipakai dalam kesusastraan untuk 

menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang. Mirip seperti 

jenis sindiran karena sama-sama menyindir atau mengkritik tapi muatan 

ejekannya lebih dominan. Bila tak pandai-pandai memainkannya, jurus ini 

bisa sangat membebani dan sangat tidak mengenakkan.  

 

2. Aspek Logika 

Aspek logika adalah ide penciptaan humor melalui permainan logika. Dalam 

ide ini khalayak pada awalnya tidak menduga bahwa itu adalah sebuah humor. 
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Suatu cerita atau gagasan pada awalnya menggunakan logika biasa, kemudian 

secara mendadak logika cerita atau ide itu dibelokkan hingga jalan cerita itu 

menjadi tidak runtut lagi, karena itu ide ini juga dikenal dengan belokan 

mendadak. 

a. Kemustahilan 

Di dalam penciptaan humor, kemustahilan selalu dibenturkan antara 

pemahaman awam tentang kenyataan dengan pemaksaan si pencetus humor 

bahwa segala sesuatu yang ia ungkapkan mungkin saja terjadi. Dan hal itu 

terus ia kuatkan dengan alasan-alasan yang aneh dengan maksud 

menimbulkan kelucuan. 

b. Kecelakaan 

Jenis kecelakaan ini sama halnya bila dikatakan sebagai jenis humor kelam. 

Sering juga disebut black humor atau sick joke. Isinya soal malapetaka. 

Lelucon tentang orang yang dipenggal kepalanya, bunuh diri, dan 

sejenisnya. Pendek kata berisi tentang segala sadisme dan kebrutalan. 

c. Kiasan 

Jenis kiasan ini dapat disamakan dengan analogi. Hal ini untuk mencapai 

persamaan-persamaan dengan kondisi atau situasi yang ingin dibidik.  

d. Susunan 

Jenis susunan disebut pula olah logika. Lelucon ini bergaya analisis. 

Lelucon ini banyak digemari masyarakat tertentu, terutama dari kalangan 

terdidik.  

e. Ketaksengajaan 

Ketaksengajaan adalah tidak bermaksud/berniat untuk melakukan perbuatan 

yang kini telah terjadi, dengan kata lain yakni kebetulan.  

f. Pembandingan 

Pembandingan adalah proses membandingkan. Lelucon yang muncul dari 
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perasaan diri unggul karena melihat cacat, kesalahan, kebodohan, 

kemalangan pihak lain.  

g. Kekecewaan 

Kekecewaan adalah perasaan yang terjadi karena menginginkan sesuatu 

namun tidak mendapatkannya. Kekecewaan yang digunakan sebagai teknik 

penciptaan humor, biasanya menekankan pada perubahan reaksi yang terjadi 

pada si pelaku humor. Misalnya, dia direncanakan akan mendapatkan 

hadiah uang sebesar satu milyar rupiah, dia sudah sangat gembira akan 

berita itu. Tapi tiba-tiba hadiah itu tidak jadi, dan dia kecewa dengan cara 

menangis sekeras-kerasnya. Pembelokan logika ini kadang menjadi lucu 

bagi orang yang menyaksikannya. 

h. Ketidakpedulian 

Ketidakpedulian adalah sikap tidak memperhatikan atau tidak menghiraukan 

orang lain. Dalam teknik penciptaan humor, ketidakpedulian sering 

dilakukan dengan bersikap cuek terhadap orang lain, yang dia anggap 

sebagai musuh atau saingannya. Jadi, sementara pelawak yang satu 

berbicara padanya, ia malah tertarik untuk memperhatikan hal lain.  

i. Kesalahan 

Kesalahan dalam penciptaan humor dapat dilakukan dengan melakukan hal-

hal yang keliru atau salah. Humor tercipta dari reaksi pelawak dalam 

merespon kesalahan itu, umumnya kesalahan direspon dengan rasa bersalah, 

namun kadang direspon pula dengan rasa tidak bersalah, dan hal ini 

menimbulkan kelucuan. 

j. Pengulangan 

Dalam teknik penciptaan humor, kekuatan pengulangan dapat dilakukan 

dengan mengulangi hal-hal yang menarik perhatian, namun dibelokkan 

secara logika.  
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k. Pemutarbalikan 

Pemutarbalikan disebut pula surealisme. Dunia nirlogika, yakni melompat 

dari makna-makna yang sudah disepakati. Lelucon corak ini bisa dijumpai 

di novel-novel karya Iwan Simatupang, Budi Darma, dan Putu Wijaya.  

l. Kekakuan 

Dalam teknik penciptaan humor, kekuatan kekakuan dapat dilakukan pada 

orang-orang yang seringkali bersikap formal dalam hidupnya. Humor 

ditimbulkan dengan menirukan sikap kekakuan tersebut, karena perilaku 

yang bebas tidak sesuai logika jika tiba-tiba menjadi kaku dan formal. 

m. Tema 

Bila tema dijadikan sebagai salah satu teknik penciptaan humor, tema 

tersebut akan menjadi acuan tentang alur humor yang akan diterapkan 

selama penayangan. Misalnya, humor dengan tema olahraga, budaya, 

ataupun politik. 

n. Variasi 

Variasi di sini diarahkan bila dalam penciptaan humor dilakukan beberapa 

kolaborasi dengan beberapa bentuk humor, atau bahkan beberapa bentuk 

aspek penampilan lain selain humor.  

 

3. Aspek Bentuk 

Aspek bentuk atau identity (the humor is existential) adalah aspek humor yang 

dalam ide ini suatu peristiwa, kejadian atau gagasan dilebih-lebihkan dengan 

cara yang tidak proporsional hingga menimbulkan suatu keganjilan dan 

terkadang berlawanan dengan keadaan yang sebenarnya atau bisa juga 

dikatakan sebagai penyimpangan konvensi budaya.  

a. Sebelum/Sesudah 

Teknik ini dilakukan dengan membandingkan kenyataan atau penampilan 

yang dilakukan pelawak antara sebelum dan sesudah terjadinya suatu 
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peristiwa. Teknik ini juga bisa dilakukan dengan cara menceritakan sebuah 

kisah lucu yang membandingkan antara sebelum dan sesudah terjadinya 

sebuah kejadian. 

b. Drama Berupa Ejekan 

Drama berupa ejekan adalah cerita yang dipentaskan dengan diisi oleh 

berbagai perbuatan mengejek atau olok-olok. Artinya, tidak hanya ejekan 

yang dilakukan secara verbal namun juga diekspresikan melalui akting.  

c. Karikatur 

Karikatur identik dengan wajah atau kepala besar dengan badan kecil. 

Adanya ketidakproporsionalan inilah yang kadang menimbulkan kelucuan 

bagi yang melihatnya. 

d. Menimbulkan Rasa Malu 

Menimbulkan rasa malu adalah membangunkan rasa tidak enak hati pada 

seseorang karena sesuatu hal, seperti sindiran, cercaan, penghinaan, dan 

lain sebagainya. Humor yang muncul dari teknik ini menggunakan teori 

superioritas-inferioritas sebagai kekuatan. Artinya, humor yang ditawarkan 

adalah humor yang cukup menyakitkan karena harus ada pihak yang 

dilecehkan atas munculnya humor tersebut. 

e. Keunikan 

Di dalam teknik penciptaan humor, keunikan pribadi harus disadari oleh 

seorang pelawak. Keunikan yang sekaligus menjadi ciri khas ini juga 

sekaligus akan menjadi bahan humor tersendiri yang memperkuat 

penampilan humor mereka. 

f. Pengungkapan Rahasia 

Pengungkapan rahasia adalah membuka atau menyingkap sesuatu yang 

sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain.  

Penciptaan humor yang dilakukan dengan teknik ini, yakni dengan 

mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dengan maksud menimbulkan 



22 

 

perasaan ”ketahuan”. Ekspresi ”ketahuan” kadang menimbulkan kelucuan 

bagi beberapa orang sehingga dapat menimbulkan senyum atau bahkan 

tertawa terbahak-bahak. 

g. Keanehan 

Pada penciptaan humor, teknik ini dilakukan dengan menganggap sesuatu 

atau orang lain itu aneh. Dengan serta merta sang pencetus humor akan 

memberikan alasan-alasan yang menyebabkan dia harus merasakan 

keanehan tersebut, baik dengan penjelasan yang logis maupun tidak logis 

atau semaunya saja. 

h. Imitasi/Peniruan 

Pada penciptaan humor imitasi/peniruan dapat dilakukan dengan meniru 

perilaku seorang tokoh atau karakter tertentu.  

i. Parodi 

Parodi memiliki makna karya sastra atau seni yang dengan sengaja 

menirukan gaya atau kata penulis atau pencipta lain dengan maksud 

mencari efek kejenakaan. 

j. Status Sosial 

Pada penciptaan humor, status sosial ini dapat dilihat dengan kekontrasan 

karakter yang tengah diperankan oleh pelawak. Kadang kelucuan muncul 

dari keanehan yang timbul karena status yang disandang dirasa kurang 

cocok dengan penampilan pelawak.  

k. Klise 

Klise adalah gagasan (ungkapan) yang terlalu sering dipakai.  

l. Pengungkapan Identitas 

Dalam teknik ini dilakukan untuk memaparkan jati diri seseorang sebelum 

penikmat humor diajak memahami tentang humor-humor yang akan 

ditawarkan.  
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m. Rahasia 

Pada teknik rahasia ini, penciptaan humor dilakukan dengan menggunakan 

kekuatan rahasia untuk menimbulkan kelucuan. Jika dalam pengungkapan 

rahasia, rahasia yang dimaksud terungkap baik secara gamblang atau tidak, 

sedangkan dalam teknik rahasia, humor dimunculkan dengan cara tetap 

menyembunyikan rahasia tersebut. 

(http://nitastory.blogspot.com/2008/12/talk-show-komedi.html) 

 

2.3 Pendekatan Pembelajaran  

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan 

dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran harus menyentuh 

tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses 

pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi 

substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang „mengapa‟. Ranah 

keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik 

tahu tentang „bagaimana‟. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi 

atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang „apa‟. Hasil akhirnya adalah 

peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang 

baik (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk 

hidup secara layak (hard skills) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 menekankan pada 

dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan 

ilmiah. 

 

2.3.1 Pendekatan Scientific dalam Pembelajaran 

Pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran semua mata 

pelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, 

http://nitastory.blogspot.com/2008/12/talk-show-komedi.html
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kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, 

dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan 

mencipta. 

 

Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan 

ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Pada kondisi seperti 

ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-

sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat nonilmiah. Pendekatan 

ilmiah pembelajaran disajikan sebagai berikut. 

1)   Mengamati 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti 

menyajikan media obyek secara nyata dengan tujuan agar peserta didik 

senang dan tertantang, serta memudahkan pelaksanaannya. Kegiatan 

mengamati dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan menempuh langkah-

langkah sebagai berikut. 

a. Menentukan objek apa yang akan diobservasi. 

b. Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan 

diobservasi. 

c. Menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi, baik primer 

maupun sekunder. 

d. Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi. 

e. Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk 

mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar. 

f. Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi, seperti 

menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan 

alat-alat tulis lainnya. 
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2)   Menanya 

Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan 

dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada 

saat guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta 

didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta 

didiknya, ketika itu pula dia mendorong asuhannya itu untuk menjadi 

penyimak dan pembelajar yang baik. 

 

Pertanyaan dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan verbal. Istilah 

pertanyaan tidak selalu melalui bentuk “kalimat tanya”, melainkan juga 

dalam bentuk “pernyataan” asal kedua menginginkan tanggapan verbal. 

Bertanya juga memiliki fungsi sebagai berikut.  

1) Membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik 

tentang suatu tema atau topik pembelajaran. 

2) Mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar, serta 

mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri. 

3) Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus menyampaikan 

ancangan untuk mencari solusinya. 

4) Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas 

substansi pembelajaran yang diberikan. 

5) Membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, mengajukan 

pertanyaan, dan memberi jawaban secara logis, sistematis, dan 

menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

6) Mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, berargumen, 

mengembangkan kemampuan berpikir, dan menarik simpulan. 
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7) Membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima 

pendapat atau gagasan, memperkaya kosa kata, serta mengembangkan 

toleransi sosial dalam hidup berkelompok. 

8) Membiasakan peserta didik berpikir spontan dan cepat, serta sigap dalam 

merespon persoalan yang tiba-tiba muncul. 

9) Melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan 

berempati satu sama lain. 

 

3)   Menalar 

Istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 

dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau 

pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada 

kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam 

peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori. 

Selama mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman 

tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain. Pengalaman-pengalaman 

yang sudah tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi dengan 

pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia. Proses itu dikenal sebagai 

asosiasi atau menalar. 

 

Menalar secara induktif adalah proses penarikan simpulan dari kasus- kasus 

yang bersifat nyata secara individual atau spesifik menjadi simpulan yang 

bersifat umum. Kegiatan menalar secara induktif lebih banyak berpijak pada 

observasi inderawi atau pengalaman empirik. Menalar secara deduktif 

merupakan cara menalar dengan menarik simpulan dari pernyataan-

pernyataan atau fenomena yang bersifat umum menuju pada hal yang bersifat 
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khusus. Pola penalaran deduktif dikenal dengan pola silogisme. Cara kerja 

menalar secara deduktif adalah menerapkan hal-hal yang umum terlebih 

dahulu untuk kemudian dihubungkan ke dalam bagian-bagiannya yang 

khusus. 

 

4)    Analogi dalam Pembelajaran 

Selama proses pembelajaran, guru dan peserta didik sering kali menemukan 

fenomena yang bersifat analog atau memiliki persamaan. Dengan demikian, 

guru dan peserta didik adakalanya menalar secara analogis. Analogi adalah 

suatu proses penalaran dalam pembelajaran dengan cara membandingkan 

sifat esensial yang mempunyai kesamaan atau persamaan. 

 

5)    Hubungan antarfenomena 

Hubungan antarfenomena akan mempertajam daya nalar peserta didik. Di 

sinilah esensi bahwa guru dan peserta didik dituntut mampu memaknai 

hubungan antarfenomena atau gejala, khususnya hubungan sebab-akibat. 

Hubungan sebab akibat diambil dengan menghubungkan satu atau beberapa 

fakta yang satu dengan satu atau beberapa fakta yang lain. Suatu simpulan 

yang menjadi sebab dari satu atau beberapa fakta itu atau dapat juga menjadi 

akibat dari satu atau beberapa fakta tersebut. 

 

6)    Mencoba 

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau autentik, peserta didik harus 

mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi 

yang sesuai. Pada mata pelajaran Bahasa, misalnya, peserta didik harus 

memahami konsep-konsep penggunaan bahasa yang baik dan benar dan 
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kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik pun harus memiliki 

keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan tentang alam 

sekitar, serta mampu menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari. Aplikasi 

metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan 

berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

(Depdikbud, 2013: 136) 

 

2.3.2 Macam-Macam Model Pembelajaran  

Model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu konsep yang membantu 

menjelaskan proses pembelajaran, baik menjelaskan pola pikir maupun pola 

tindakan pembelajaran tersebut (Abidin, 2012: 30). Selain itu, model 

pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari 

awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru (Komalasari, 2013: 57). 

Berikut penjelasan yang diambil dari materi pelatihan implementasi kurikulum 

2013 (2013: 185) mengenai beberapa model pembelajaran yang digunakan dalam 

rangka mengimplementasikan pendekatan scientific sesuai amanat Kurikulum 

2013.  

 

2.3.2.1 Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) 

Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan 

proyek/kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, 

interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil 

belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model belajar yang 

menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan 

mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam 
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beraktifitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk 

digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam 

melakukan insvestigasi dan memahaminya.  

 

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek adalah penentuan 

pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, 

memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi 

pengalaman.  

 
 

2.3.2.2 Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang 

menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja secara 

berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang 

diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada 

pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada peserta didik, sebelum 

peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah 

yang harus dipecahkan. Model pembelajaran berbasis masalah dilakukan dengan 

adanya pemberian rangsangan berupa masalah-masalah yang kemudian dilakukan 

pemecahan masalah oleh peserta didik yang diharapkan dapat menambah 

keterampilan peserta didik dalam pencapaian materi pembelajaran. 

 

Tahapan-tahapan perilaku guru dalam model pembelajaran berbasis masalah 

adalah mengorientasikan peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta 

didik untuk belajar, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok, 

mengembangkan dan manyajikan hasil karya dan memamerkannya, analisis dan 

evaluasi proses pemecahan masalah. 
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2.3.2.3 Model Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning) 

Menurut Budiningsih dalam materi pelatihan implementasi kurikulum 2013 

(2013: 210), model discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan 

sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila peserta didik tidak disajikan dengan 

pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Model 

discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui proses 

intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Prinsip belajar yang 

nampak jelas dalam discovery learning adalah materi atau bahan pelajaran yang 

akan disampaikan tidak disampaikan dalam bentuk final akan tetapi siswa sebagai 

peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui 

dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri kemudian mengorganisasi atau 

membentuk (konstruktif) apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam 

suatu bentuk akhir. 

 

Menurut Syah dalam materi pelatihan implementasi Kurikulum 2013 (2013: 214), 

ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam mengaplikasikan metode 

discovery learning di kelas yaitu stimulasi/pemberian rangsangan, 

pernyataan/identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, 

dan menarik kesimpulan. 

 

2.3.3 Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan yang termasuk didalamnya 

penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. 

Seorang guru harus mampu memiliki kompetensi untuk memilih dan 

menggunakan strategi pembelajaran yang tepat dan efektif agar tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan dan dirumuskan dapat tercapai. Terdapat 
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berbagai pendapat tentang strategi pembelajaran sebagaimana dikemukakan oleh 

para ahli pembelajaran (instructional technology) dalam Uno (2010: 1) akan 

dipaparkan sebagai berikut. 

a. Kozna (1989) secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat 

diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan 

fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan 

pembelajaran tertentu.  

b. Gerlach dan Ely (1980) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan 

cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam 

lingkungan pembelajaran tertentu. Selanjutnya dijabarkan oleh mereka bahwa 

strategi pembelajaran dimaksud meliputi sifat lingkup dan urutan kegiatan 

pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar peserta didik.  

c. Dick dan Carey (1990) menjelaskan bahwa strategi terdiri atas seluruh 

komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar 

yang/atau digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu.  

 

2.4 Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran mengacu pada kurikulum persekolahan yang berlaku. Materi 

pembelajaran yang termuat dalam kurikulum merupakan materi esensial dalam 

suatu ilmu yang harus dimiliki siswa. Materi pembelajaran adalah bahan yang 

diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 

dikuasai siswa dalam rangka memenuhi kompetensi inti dan kompetensi dasar 

yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari 

keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran 

dapat mencapai sasaran. 
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Terdapat lima jenis materi pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 

1. Materi fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, 

meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama 

orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. 

2. Materi konsep adalah segala hal yang berwujud pengertian-pengertian baru 

yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri 

khusus, hakikat, inti/isi, dan sebagainya. 

3. Materi prinsip adalah berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi 

terpenting, meliputi dalil, rumus, paradigma, serta hubungan antar konsep 

yang menggambarkan implikasi sebab akibat. 

4. Materi prosedur meliputi langkah-langkah secara sistematis atau berurutan 

dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. 

5. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek afektif, misalnya nilai 

kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar dan 

bekerja. 

 

Materi yang tertuang dalam kurikulum hendaknya dikembangkan oleh guru untuk 

tujuan pembelajaran. Dalam pengembangan materi pembelajaran tentunya 

dituntut kreativitas guru dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip sebagai 

berikut. 

1. Prinsip relevansi mengandung pengertian bahwa materi pembelajaran 

hendaknya relevan dengan pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar. 

Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta 

maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep 

atau prinsip ataupun jenis materi yang lain. 
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2. Prinsip konsistensi mengandung pengertian bahwa jika kompetensi dasar 

yang harus dikuasai siswa ada empat macam maka materi yang harus 

diajarkan juga harus meliputi empat macam. 

3. Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai 

dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi  

tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak (Komalasari, 

2013:37). 

 

2.5 Sumber Belajar 

Pada hakikatnya alam semesta ini merupakan sumber belajar bagi manusia 

sepanjang masa. Kegiatan pembelajaran memerlukan sumber belajar untuk 

memperlancar tercapainya tujuan belajar. Komalasari (2013: 107) mengatakan 

sumber belajar yang kontekstual tidak hanya berupa media di dalam kelas, tetapi 

memiliki sumber yang luas. Tidak hanya berupa sumber belajar bacaan, tetapi 

juga sumber belajar nonbacaan, termasuk di dalamnya kehidupan masyarakat dan 

lingkungan sekitar kehidupan siswa. 

 

2.5.1 Pengertian Sumber Belajar 

Menurut Association for Educational Communication and Technology (AECT, 

1997) dan Banks (1990) dalam Komalasari (2013: 108) sumber belajar adalah 

segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah 

maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan 

tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Komponen 

sumber belajar itu meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan 

lingkungan/latar.  
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2.5.2 Tipe Sumber Belajar 

Ditinjau dari tipe atau asal usulnya, AECT (1997) dan Bank (1990) dalam 

Komalasari (2013: 109) membedakan sumber belajar menjadi dua yaitu sebagai 

berikut. 

a.  Sumber belajar yang dirancang adalah sumber pembelajaran yang memang 

sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. sumber belajar semacam ini sering 

disebut bahan pembelajaran. Contohnya adalah buku pelajaran, modul. 

b.   Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan adalah sumber 

belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, 

namun dapat ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. contohnya adalah  tenaga ahli, pemuka agama, kebun binatang, 

museum. 

 

2.5.3 Macam-macam Sumber Belajar 

a. Materi Bahan Bacaan  

1) Buku Teks 

2) Lembar Kerja Siswa (LKS) 

3) Ensiklopedia 

4) Buku Referensi Lain 

5) Internet 

6) Majalah 

7) Kliping 

 

b. Materi Bukan Bacaan  

1) Gambar-gambar, foto, ilustrasi 
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2) Film 

3) Filmstrips 

4) Rekaman  

5) Grafik 

6) Kartun 

7) Poster 

8) Papan Buletin 

9) Karyawisata  

10) Museum 

11) Lingkungan Alam 

12) Sumber Masyarakat  

 

2.6 Media Pembelajaran 

Media adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses 

pembelajaran. Media terdiri atas beraneka ragam jenis dan karakteristiknya, maka 

sebagai guru harus dapat memilih dan menggunakan media dengan cermat agar 

dapat digunakan secara tepat. Dengan menggunakan media bukan saja dapat 

mempermudah dan mengefektifkan proses pembelajaran, tetapi juga membuat 

proses pembelajaran jauh lebih menarik. Suliani (2004: 59) mengatakan ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media antara lain: tujuan 

yang ingin dicapai, ketepatgunaan, keadaan siswa, ketersediaan, mutu teknis dan 

biaya.  
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2.6.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Beberapa ahli mengungkapkan beberapa pengertian media pembelajaran, seperti 

dipaparkan dalam Sanjaya (2009: 204) sebagai berikut. 

Menurut Brigss media adalah alat untuk memberi perangsang bagi peserta didik 

supaya terjadi proses belajar. Sementara itu menurut Gerlach, media pembelajaran 

adalah orang, bahan, peralatan atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang 

memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.  

 

2.6.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Sanjaya (2009: 208) ada beberapa fungsi media pembelajaran yang 

dipaparkan sebagai berikut. 

1) Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu 

Peristiwa-peristiwa penting atau objek yang langka dapat diabadikan dengan 

foto, film atau direkam melalui video atau audio, kemudian peristiwa itu 

dapat disimpan dan dapat digunakan manakala diperlukan. 

2) Memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu 

Melalui media pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang 

bersifat abstrak menjadi konkret sehingga mudah dipahami dan dapat 

menghilangkan verbalisme. Selain itu, media pembelajaran juga dapat 

membantu menampilkan objek yang terlalu besar yang tidak mungkin dapat 

ditampilkan di dalam kelas, atau menampilkan objek yang terlalu kecil yang 

sulit dilihat dengan mata telanjang. 

3) Menambah gairah dan motivasi belajar siswa 

Penggunaan media dapat menambah motivasi belajar siswa sehingga 

perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih meningkat. 

4) Media pembelajaran memiliki nilai praktis sebagai berikut. 
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a. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. 

b. Media dapat mengatasi batas ruang kelas. Hal ini terutama untuk 

menyajikan bahan belajar yang sulit dipahami secara langsung oleh 

peserta. 

c. Media memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta 

dengan lingkungan. 

d. Media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. 

e. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. 

f. Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta untuk 

belajar dengan baik. 

g. Media dapat mengontrol kecepatan belajar siswa. 

h. Media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal 

yang konkret sampai yang abstrak. 

 

2.6.3 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Sanjaya (2009: 213) mengklasifikasikan beberapa jenis media pembelajaran 

sebagai berikut. 

1. Media Grafis (Visual Diam) 

a. Gambar/Foto 

b. Diagram 

c. Bagan 

d. Poster 

e. Grafik 

2. Media Proyeksi 

3. Media Audio 
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4. Media Komputer 

a. Penggunaan Multimedia Presentasi 

b. CD Multimedia Interaktif 

c. Pemanfaatan Internet  

 

2.7 Perencanaan Pembelajaran 

Pada hakikatnya kegiatan yang telah direncanakan terlebih dahulu akan lebih 

terarah dan berhasil untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Sama halnya 

dengan kegiatan pembelajaran, guru harus mampu merencanakan pembelajaran. 

Adapun pengertian perencanaan itu sendiri menurut Uno (2007:2) adalah suatu 

cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, 

disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan 

yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Sanjaya (2009: 28) mengatakan bahwa 

perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir 

secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan 

perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya 

pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber 

belajar yang ada. 

 

Mengutip dari Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 (2013: 273) 

dipaparkan bahwa PP nomor 19 tahun 2005 yang berkaitan dengan standar proses 

mengisyaratkan bahwa guru diharapkan dapat mengembangkan perencanaan 

pembelajaran, yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan 

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

antara lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang 

mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan RPP. 
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Berdasarkan PP 19 Tahun 2005, Pasal 20 dinyatakan bahwa ”Perencanaan proses 

pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode 

pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”. 

 

Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap 

dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk mengembangkan prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik. 

 

Dalam rangka pelaksanaan kurikulum tahun 2013, guru harus menyusun RPP 

dengan menyesuaikan beberapa komponen dengan dokumen kurikulum. Selain itu 

di dalam rencana pelaksanaan pembelajarannya harus menerapkan pendekatan 

scientific dan penilaian autentik.  

 

2.7.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah program perencanaan yang 

disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses 

pembelajaran (Sanjaya, 2009: 59). Pendapat lain mengemukakan bahwa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur 

dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang 

ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus (Komalasari, 2013: 

193). 
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2.7.2 Fungsi RPP 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berfungsi sebagai rambu-rambu bagi 

guru dalam mengajar. Rambu-rambu tersebut berupa tujuan akhir yang akan 

dicapai setelah pembelajaran, materi ajar apa yang akan disampaikan, metode 

pembelajaran apa yang akan digunakan oleh guru, langkah-langkah pembelajaran 

apa yang akan ditempuh, alat atau sumber belajar apa yang akan digunakan, serta 

terakhir apa bentuk penilaian yang dilaksanakan sehingga dalam RPP akan 

tergambar sebuah desain awal bagaimana proses pembelajaran di kelas yang 

dilakukan oleh guru yang meliputi interaksi guru dengan peserta didik dan peserta 

didik dengan peserta didik lainnya (Komalasari,  2013: 194). 

 

2.7.3 Prinsip Penyusunan RPP 

Berdasarkan materi pelatihan implementasi kurikulum 2013 (2013: 270) prinsip 

yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP disebutkan sebagai berikut. 

1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. 

2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. 

3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. 

4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. 

5. Keterkaitan dan keterpaduan. 

6. Menerapkan teknologi dan informasi. 

 

2.7.4 Komponen dan Sistematika RPP 

Berdasarkan materi pelatihan implementasi kurikulum 2013 (2013: 273) standar 

proses memuat rambu-rambu tentang prinsip-prinsip pengembangan RPP. Dengan 

berlakunya kurikulum 2013, maka rambu-rambu tersebut perlu disesuaikan 

dengan kebutuhan. 
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Berdasarkan Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 yang mencantumkan 

mengenai komponen-komponen RPP yang sesuai dengan implementasi kurikulum  

2013 terdiri atas identitas mata pelajaran (meliputi  nama sekolah, mata pelajaran, 

kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu), Kompetensi Inti (KI), Kompetensi 

Dasar (KD) dan indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, media, alat dan sumber belajar, kegiatan pembelajaran (meliputi 

kegiatan pendahuluan, inti dan penutup), selanjutnya terdapat penilaian hasil 

belajar. 

 

Pada kurikulum 2013, istilah standar kompetensi tidak dikenal lagi. Namun 

muncul istilah kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan gambaran mengenai 

kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan (afektif, kognitif, dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta 

didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. Kompetensi inti 

adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang peserta didik untuk setiap kelas 

melalui pembelajaran. 

 

Komponen-komponen tersebut secara operasional diwujudkan dalam bentuk 

format berikut ini. 

Sekolah :  

Mata Pelajaran :  

Kelas/Semester :  

Materi Pokok :  

Alokasi Waktu :  
 

A. Kompetensi Inti (KI)  

B. Kompetensi Dasar dan Indikator  

1. _____________ (KD pada KI-1)  

2. _____________ (KD pada KI-2)  

3. _____________ (KD pada KI-3)  

         Indikator: __________________  

4. _____________ (KD pada KI-4)  

         Indikator: __________________  
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Catatan:  

KD-1 dan KD-2 dari KI-1 dan KI-2 tidak harus dikembangkan dalam indikator 

karena keduanya dicapai melalui proses pembelajaran yang tidak langsung. 

Indikator dikembangkan hanya untuk KD-3 dan KD-4 yang dicapai melalui 

proses pembelajaran langsung.  

 

C. Tujuan Pembelajaran  

D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)  

E. Metode Pembelajaran (rincian dari Kegiatan Pembelajaran)  

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

1. Media  

2. Alat/Bahan  

3. Sumber Belajar  

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

1. Pertemuan Kesatu:  

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  

b. Kegiatan Inti (...menit)  

c. Penutup (…menit)  

2. Pertemuan Kedua:  

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  

b. Kegiatan Inti (...menit)  

c. Penutup (…menit), dan seterusnya.  

H. Penilaian  

1. Jenis/teknik penilaian  

2. Bentuk instrumen dan instrumen  

3. Pedoman penskoran  

 

 

2.7.5 Langkah Penyusunan RPP 

Menurut materi pelatihan implementasi kurikulum 2013 (2013: 266) langkah-

langkah minimal dari penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

dimulai dari mencantumkan hal-hal sebagai berikut. 
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1. Identitas RPP 

Identitas RPP meliputi  nama sekolah, mata pelajaran, kelas/semester, materi 

pokok, alokasi waktu. 

2. Kompetensi Inti  

Kompetensi inti merupakan gambaran mengenai kompetensi utama yang 

dikelompokkan kedalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (afektif, 

kognitif, dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu 

jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. 

3. Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus 

dimiliki peserta didik. Kompetensi Dasar dipilih dari yang tercantum dalam 

Standar Isi (Komalasari, 2013: 188). 

4. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Dalam penentuan indikator diperlukan kriteria-kriteria antara lain sesuai 

tingkat berpikir siswa, berkaitan dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar, memerhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari, harus dapat 

menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa secara utuh (kognitif, afektif, 

dan psikomotor), memerhatikan sumber belajar yang direncanakan dan 

dimanfaatkan yang relevan, dapat diukur/dapat diamati, menggunakan kata 

kerja operasional (Komalasari, 2013: 188). 

5. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran berisi penguasaan kompetensi  yang operasional yang 

ditargetkan/dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dari 

kompetensi dasar. Apabila rumusan kompetensi dasar sudah operasional, 

maka rumusan tersebutlah yang dijadikan dasar dalam merumuskan tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terdiri atas sebuah tujuan atau 

beberapa tujuan (Komalasari, 2013: 196). 
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6. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada 

materi pokok yang ada dalam silabus (Komalasari, 2013: 196). 

7. Metode Pembelajaran 

Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula 

diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada 

karakteristik pendekatan dan atau strategi yang dipilih (Komalasari, 2013: 

196). 

8. Kegiatan Pembelajaran 

Pada standar proses kegiatan pembelajaran terdiri atas langkah-langkah yang 

memuat unsur kegiatan pendahuluan/pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. 

a.  Pendahuluan 

Pada kegiatan pendahuluan diharapkan terdapat kegiatan sebagai berikut. 

1) Orientasi, memusatkan perhatian peserta didik pada materi yang akan 

dibelajarkan, dengan cara memberikan ilustrasi, menampilkan slide 

animasi, atau lainnya. 

2) Apersepsi, memberikan persepsi awal kepada peserta didik tentang 

materi yang akan diajarkan. 

3) Motivasi, guru memberikan gambaran manfaat mempelajari materi. 

4) Pemberian acuan, biasanya berkaitan dengan kajian ilmu yang akan 

dipelajari. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian 

materi pelajaran secara garis besar. 
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5) Pembagian kelompok belajar dan penjelasan mekanisme pelaksanaan 

pengalaman belajar (sesuai dengan rencana langkah-langkah 

pembelajaran).  

 

b.  Kegiatan Inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang dilakukan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, namun tetap efektif. 

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. Pada RPP kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi sebaiknya dirancang dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai 

dengan materi dan metode yang digunakan.  

 

c.  Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup di RPP dicantumkan dengan cara apa guru 

mengarahkan peserta didik untuk membuat rangkuman/simpulan. 

Pemberian tes atau tugas, dan memberikan arahan tindak lanjut 

pembelajaran, dapat berupa kegiatan di luar kelas, di rumah atau tugas 

sebagai bagian remidi/pengayaan. Langkah-langkah pembelajaran 

dimungkinkan disusun dalam bentuk rangkaian kegiatan, yang sesuai 

dengan karakteristik model pembelajaran yang dipilih, menggunakan 

urutan sintaks sesuai dengan modelnya. Oleh karena itu, kegiatan 

pendahuluan/pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tidak harus ada 

dalam setiap pertemuan. 
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Langkah pembelajaran di RPP, pengembangan sikap, keterampilan dan 

pengetahuan harus tampak. Pada Standar Proses, pembelajaran yang berfokus 

pada kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi sangat diharapkan. 

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 disarankan berbasis pendekatan scientific 

yang meliputi mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, 

menyimpulkan, dan mencipta. RPP yang disusun sebaiknya berbasis 

pendekatan scientific dengan memperhatikan karakter mata pelajaran dan 

karakteristik siswa. Sikap tidak hanya diajarkan secara verbal, tetapi melalui 

pemberitahuan, contoh, modeling atau keteladanan, dan pembiasaan. Belajar 

tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan 

masyarakat.  

 

9. Sumber Belajar 

Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus 

yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, 

media, narasumber, alat dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih 

operasional, dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. 

Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referensi, maka 

dalam RPP harus dicantumkan bahan ajar yang sebenarnya. Jika 

menggunakan buku, maka harus ditulis judul buku teks tersebut, pengarang, 

dan halaman yang diacu. Jika menggunakan bahan ajar berbasis ICT, maka 

harus ditulis nama file, folder penyimpanan, dan bagian atau link file yang 

digunakan, atau alamat website yang digunakan sebagai acuan pembelajaran  
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10. Penilaian  

Penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki 

pencapaian kompetensi. Instrumen penilaian hasil belajar adalah alat untuk 

mengetahui kekurangan yang dimiliki setiap peserta didik atau sekelompok 

peserta didik.  

 

Pada kurikulum 2013 penilaian menekankan pada aspek kognitif, sikap dan 

psikomotor secara proporsional. Selain itu, penilaian dijabarkan atas teknik 

penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai untuk 

mengumpulkan data. Dalam sajiannya dapat dituangkan dalam bentuk matrik 

horizontal atau vertikal. Apabila penilaian menggunakan teknik tes tertulis 

uraian, tes unjuk kerja, dan tugas rumah yang berupa proyek harus disertai 

rubrik penilaian.  

 

 

2.8 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan inti terjadinya suatu proses 

pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran ini semua perencanaan yang 

telah dirancang dilakukan. Menurut Suryosubroto (2002: 36) yang dimaksud 

dengan pelaksanaan proses belajar mengajar (pembelajaran) adalah proses 

berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan 

pendidikan di sekolah. Jadi pelaksanaan pengajaran adalah interaksi guru dengan 

siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk 

mencapai tujuan pengajaran. Interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran 

disebut dengan aktivitas belajar.  
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Seperti halnya yang disampaikan oleh Sardiman (2011: 96) tidak ada belajar kalau 

tidak ada aktivitas karena aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat 

penting di dalam interaksi belajar mengajar. Sedangkan menurut Hamalik (2004: 

90) menyatakan bahwa pendidikan modern lebih menitikberatkan pada aktivitas 

sejati, di mana siswa belajar sambil bekerja. Dengan bekerja, siswa memperoleh 

pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan serta perilaku lainnya, termasuk 

sikap dan nilai. Sehubungan dengan hal tersebut, sistem pembelajaran dewasa ini 

sangat menekankan pada pendayagunaan asas keaktifan (aktivitas) dalam proses 

belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

 

2.8.1 Aktivitas Guru  

Pembelajaran dalam menyukseskan implementasi Kurikulum 2013 merupakan 

keseluruhan proses belajar, pembentukan kompetensi, dan karakter peserta didik 

yang direncanakan. Tahap kedua dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu 

pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup.  

1. Kegiatan Pendahuluan  

Dalam kegiatan pendahuluan, aktivitas yang dilakukan guru adalah sebagai 

berikut.  

a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari 

dan terkait dengan materi yang akan dipelajari. 
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c. Mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas yang 

akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau KD yang akan dicapai. 

d. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang 

kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan 

permasalahan atau tugas.  

 

2. Kegiatan Inti  

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang 

dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi pencari informasi, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik.  

 

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran, yang meliputi proses observasi, menanya, 

mengumpulkan informasi, asosiasi, dan komunikasi. Untuk pembelajaran 

yang berkenaan dengan KD yang bersifat prosedur untuk melakukan sesuatu, 

guru memfasilitasi agar peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap 

pemodelan/demonstrasi oleh guru atau ahli, peserta didik menirukan, 

selanjutnya guru melakukan pengecekan dan pemberian umpan balik, dan 

latihan lanjutan kepada peserta didik. 

 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dalam materi pelatihan implementasi 

Kurikulum 2013 (2013: 267) dijelaskan pula bahwa kegiatan inti merupakan 
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proses pembelajaran untuk mencapai KD (Kompetensi Dasar). Kegiatan 

pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.  

 

Kegiatan ekplorasi adalah kegiatan pembelajaran yang didesain agar tercipta 

suasana kondusif yang memungkinkan siswa dapat melakukan aktivitas fisik 

yang memaksimalkan pengunaan panca indera dengan berbagai cara, media, 

dan pengalaman yang bermakna dalam menemukan ide, gagasan, konsep, 

dan/atau prinsip sesuai dengan kompetensi mata pelajaran. Kegiatan elaborasi 

adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa 

mengembangkan ide, gagasan, dan kreasi dalam mengekpresikan konsepsi 

kognitif melalui berbagai cara baik lisan maupun tulisan sehingga timbul 

kepercayaan diri yang tinggi tentang kemampuan dan eksistensi dirinya. 

Kegiatan konfirmasi adalah kegiatan pembelajaran yang diperlukan agar 

konsepsi kognitif yang dikonstruksi dalam kegiatan ekplorasi dan elaborasi 

dapat diyakinkan dan diperkuat sehingga timbul motivasi yang tinggi untuk 

mengembangkan kegiatan eksplorasi dan elaborasi lebih lanjut. 

 

Dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan kompetensi yang terkait 

dengan sikap seperti jujur, teliti, kerja sama, toleransi, disiplin, taat aturan, 

menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. Cara 

pengumpulan data sedapat mungkin relevan dengan jenis data yang 
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dieksplorasi, misalnya di laboratorium, studio, lapangan, perpustakaan, 

museum, dan sebagainya. Sebelum menggunakannya peserta didik harus tahu 

dan terlatih dilanjutkan dengan menerapkannya.  

 

Berikut adalah contoh aplikasi kegiatan belajar (learning event) dalam kelas.  

a. Mengamati  

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi 

kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan 

melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi 

peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk 

memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari 

suatu benda atau objek.  

 

b. Menanya  

Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas kepada 

peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, 

dibaca. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan 

pertanyaan, yaitu pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang 

konkret sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, 

prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat 

faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik.  

 

Dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan dari 

guru, masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan 

sampai ke tingkat di mana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan 

secara mandiri.  
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Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan 

bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Semakin terlatih 

dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan.  

 

Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih 

lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang 

ditentukan peserta didik, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang 

beragam.  

 

c. Mengumpulkan dan mengasosiasikan  

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta 

didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena 

atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari 

kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi.  

 

Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu 

memeroses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi 

dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi 

dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan. 

 

d. Mengomunikasikan hasil  

Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang 

ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan 

menemukan pola. Hasil tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh 

guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik 

tersebut.  
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3. Kegiatan Penutup  

Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik dan atau 

sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran, melakukan penilaian dan 

atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan atau 

memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan 

hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya.  

 

Perlu diingat, bahwa KD-KD diorganisasikan ke dalam empat KI. KI-1 

berkaitan dengan sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. KI-2 berkaitan 

dengan karakter diri dan sikap sosial. KI-3 berisi KD tentang pengetahuan 

terhadap materi ajar, sedangkan KI-4 berisi KD tentang penyajian 

pengetahuan. KI-1, KI-2, dan KI-4 harus dikembangkan dan ditumbuhkan 

melalui proses pembelajaran setiap materi pokok yang tercantum dalam KI-3, 

untuk semua matapelajaran. KI-1 dan KI-2 tidak diajarkan langsung, tetapi 

indirect teaching pada setiap kegiatan pembelajaran. 

 

2.8.1.1 Keterampilan Dasar Guru 

Ada beberapa keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh guru seperti berikut. 

1. Keterampilan Memberi Penguatan 

Memberi penguatan diartikan dengan tingkah laku guru dalam merespons 

secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa yang memungkinkan tingkah 

laku tersebut timbul kembali. 
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2. Keterampilan Bertanya 

Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon seseorang yang 

dikenai. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-

hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi, bertanya merupakan stimulus 

efektif yang mendorong kemampuan berpikir. 

 

3. Keterampilan Menggunakan Variasi 

Menggunakan variasi diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks proses 

belajarmengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam 

proses belajarnya siswa senantiasa menunujukkan ketekunan, keantusiasan, 

serta berperan secara aktif. 

 

4. Keterampilan Menjelaskan 

Menjelaskan berarti menyajikan informasi lisan yang diorganisasikan secara 

sistematis dengan tujuan menunjukkan hubungan. Penekanan memberikan 

penjelasan adalah proses penalaran siswa, dan bukan indoktrinasi. 

 

5. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Membuka pelajaran diartikan dengan perbuatan guru untuk menciptakan 

suasana siap mental menimbulkan perhatian siswa agar terpusat kepada apa 

yang akan dipelajari. Menutup pelajaran adalah kegiatan guru untuk 

mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Maksudnya adalah memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat 

pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar 

mengajar. 

 



55 

 

6. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai perbuatan guru 

dalam konteks belajar mengajar yang hanya melayani 3-8 siswa untuk 

kelompok kecil, dan hanya seorang untuk perorangan. Pada dasarnya bentuk 

pengajaran ini dapat dikerjakan dengan membagi kelas dalam kelompok-

kelompok yang lebih kecil. 

 

7. Keterampilan Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan 

cara mendisiplinkan atau pun melakukan kegiatan remedial. 

 

8. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur dengan melibatkan 

sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka kooperatif yang optimal dengan 

tujuan berbagai informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau 

memecahkan masalah (Suliani, 2012: 5). 

 

2.8.1.2 Tugas dan Peran Guru dalam Pembelajaran 

Untuk menunjang aktivitas guru dalam proses pembelajaran maka guru memiliki 

tugas dan peran penting. Sardiman (2008: 144) secara singkat menjelaskan 

peranan guru dalam kegiatan belajar-mengajar, yaitu (1) informator, (2) 

organisator, (3) motivator, (4) pengarah/direktor, (5) inisiator, (6) transmitter, (7) 

fasilitator, (8) mediator, dan (9) evaluator. Berikut adalah penjelasan mengenai 

peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar. 
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1) Informator  

Sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan 

sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Dalam pada itu berlaku 

teori komunikasi yaitu 

a. Teori stimulus-respon  

b. Teori dissonance-reduction  

c. Teori pendekatan fungsional  

 

2) Organisator  

Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik , silabus, workshop, 

jadwal pelajaran, daln lain-lain. Komponen-komponen yang berkaitan dengan 

kegiatan belajar mengajar, semua diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga 

dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri siswa.  

 

3) Motivator  

Peranan guru sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka meningkatkan 

kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus dapat 

merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk 

mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya 

cipta (kreativitas), sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar 

mengajar.  

 

4) Pengarah/Direktor  

Jiwa kepemimpinan bagi guru dalam peranan ini lebih menonjol. Guru dalam 

hal ini harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa 

sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. 



57 

 

5) Inisiator  

Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. Sudah ba-

rang tentu ide-ide itu merupakan ide-ide kreatif yang dapat dicontoh oleh anak 

didiknya.  

 

6) Transmitter  

Dalam kegiatan belajar guru juga akan bertindak selaku penyebar 

kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan.  

 

7) Fasilitator  

Berperan sebagai fasilitator, guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau 

kemudahan dalam proses belajar-mengajar, misalnya saja dengan menciptakan 

suasana kegiatan belajar yang sedemikian rupa, serasi dengan perkembangan 

siswa, sehingga interaksi belajar-mengajar akan berlangsung secara efektif.  

 

8) Mediator  

Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan 

belajar siswa. Mediator juga diartikan penyedia media. Bagaimana cara 

memakai dan mengorganisasikan penggunaan media.  

 

9) Evaluator  

Ada kecenderungan bahwa peran sebagai evaluator guru mempunyai otoritas 

untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademis maupun tingkah laku 

sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau 

tidak. 

 

 



58 

 

2.8.2 Aktivitas Siswa 

Dalam kegiatan belajar peserta didik/siswa harus aktif berbuat. Dengan kata lain, 

bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. Tanpa aktivitas, proses 

belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik (Sardiman, 2008: 97). 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 proses pembelajaran terdiri 

atas lima pengalaman belajar pokok yaitu (1) mengamati, (2) menanya, (3) 

mengumpulkan informasi, (4) mengasosiasi, (5) mengomunikasikan. Kelima 

pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan belajar yang 

dapat dilakukan siswa sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. 

Tabel 2.1 Kegiatan/Aktivitas Belajar Siswa 

Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan/Aktivitas Belajar Kompetensi yang 

Dikembangkan  

 

Mengamati  Membaca, mendengar, menyimak, 

melihat (tanpa atau dengan alat) 

menyangkut materi pembelajaran. 

Melatih 

kesungguhan, 

ketelitian, mencari 

informasi  

 

Menanya  Mengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang tidak dipahami dari 

apa yang diamati atau pertanyaan 

untuk mendapatkan informasi 

tambahan tentang apa yang diamati 

(dimulai dari pertanyaan faktual 

sampai ke pertanyaan yang bersifat 

hipotetik)  

Mengembangkan 

kreativitas, rasa 

ingin tahu, 

kemampuan 

merumuskan 

pertanyaan untuk 

membentuk 

pikiran kritis yang 

perlu  

untuk hidup cerdas 

dan belajar 

sepanjang hayat  

 

Mengumpulkan 

Informasi/ 

Eksperimen  

 

Melakukan eksperimen, membaca 

sumber lain selain buku teks, 

mengamati objek/ kejadian/ aktivitas, 

wawancara dengan narasumber.  

Mengembangkan 

sikap teliti, 

jujur,sopan, 

menghargai 

pendapat orang 

lain, kemampuan 

berkomunikasi, 

menerapkan 

kemampuan 
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mengumpulkan 

informasi melalui 

berbagai cara yang 

dipelajari, 

mengembangkan 

kebiasaan belajar 

dan belajar 

sepanjang hayat.  

 

Mengasosiasikan/  

Mengolah 

Informasi  

Mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan baik terbatas dari hasil 

kegiatan mengumpulkan/eksperimen 

maupun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi. 

Pengolahan informasi yang 

dikumpulkan dari yang bersifat 

menambah keluasan dan kedalaman 

sampai kepada pengolahan informasi 

yang bersifat mencari solusi dari 

berbagai sumber yang memiliki 

pendapat yang berbeda sampai 

kepada yang bertentangan. 

Mengembangkan 

sikap jujur, teliti, 

disiplin, taat 

aturan, kerja keras, 

kemampuan 

menerapkan 

prosedur dan 

kemampuan 

berpikir induktif 

serta deduktif 

dalam 

menyimpulkan. 

 

  

 

Mengomunikasikan  

 

Menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis secara lisan, tertulis, atau 

media lainnya. 

Mengembangkan 

sikap jujur, teliti, 

toleransi, 

kemampuan 

berpikir sistematis, 

mengungkapkan 

pendapat dengan  

singkat dan jelas, 

dan 

mengembangkan 

kemampuan 

berbahasa yang 

baik dan benar.  

 

 

Dari lima golongan aktivitas/kegiatan belajar di atas, aktivitas yang dapat 

menunjang siswa dalam pembelajaran menulis teks anekdot dan selanjutnya akan 

dipakai sebagai observasi aktivitas siswa, peneliti mengacu pada aktivitas sebagai 

berikut. 

1. Mengamati, yang termasuk didalamnya membaca, mendengar, menyimak, 

melihat (tanpa atau dengan alat) menyangkut materi pembelajaran. 
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2. Menanya, yang mencakup kegiatan mengajukan pertanyaan tentang informasi 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 

pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). 

3. Mengumpulkan informasi/eksperimen, yang mencakup kegiatan melakukan 

eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek/ 

kejadian/aktivitas. 

4. Mengasosiasikan/mengolah informasi, yang mencakup kegiatan mengolah 

informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan 

mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan 

kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan 

dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 

pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Seperti 

misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

5. Mengomunikasikan, yang mencakup kegiatan menyampaikan hasil 

pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau 

media lainnya. 

 

2.9 Penilaian Pembelajaran 

Dalam kegiatan belajar mengajar seorang guru perlu melakukan penilaian 

pembelajaran, karena kegiatan pembelajaran memuat tindak interaksi antara guru 

dan siswa yang berorientasi pada sasaran belajar dan berakhir pada penilaian. 

Kegiatan penilaian ini merupakan tahapan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

tahapan inti pembelajaran.  
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Penilaian merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran. Penilaian 

merupakan kegiatan mengumpulkan informasi sebagai bukti untuk dijadikan dasar 

menetapkan terjadinya perubahan dan derajat perubahan yang telah dicapai 

sebagai hasil belajar peserta didik. Salah satu karakteristik pembelajaran 

kontekstual adalah diterapkannya penilaian autentik yang mampu mengungkap 

potensi siswa dalam pembelajaran secara utuh, komprehensif dan 

berkesinambungan. Penilaian autentik ini diterapkan melalui teknik-teknik 

penilaian tertentu sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar. Hasil penilaian 

dianalisis dan digunakan untuk mengambil keputusan terhadap ketuntasan belajar 

siswa  (Komalasari, 2013: 145). 

 

2.9.1 Pengertian Penilaian dan Penilaian Autentik  

Dalam hand out penilaian autentik pada proses dan hasil belajar (2013: 4) 

dipaparkan mengenai pengertian penilaian dan penilaian autentik. Penilaian 

(assesment) adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian autentik merupakan 

penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan 

(input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran, yang meliputi ranah sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik menilai kesiapan peserta didik, 

serta proses dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen 

(input–proses–output) tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan hasil 

belajar peserta didik, bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional 

(instructional effect) dan dampak pengiring (nurturant effect) dari pembelajaran.  
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Wiggins (dalam Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013) 

mendefinisikan penilaian autentik sebagai upaya pemberian tugas kepada peserta 

didik yang mencerminkan prioritas dan tantangan yang ditemukan dalam 

aktivitas-aktivitas pembelajaran, seperti meneliti, menulis, merevisi dan 

membahas artikel, memberikan analisis oral terhadap peristiwa, berkolaborasi 

dengan antarsesama melalui debat, dan sebagainya.  

 

Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah (scientific 

approach) dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013 karena 

penilaian semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta 

didik, baik dalam rangka mengobservasi, menanya, menalar, mencoba, dan 

membangun jejaring. Penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas 

kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan 

kompetensi mereka yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh 

sebab itu, penilaian autentik sangat relevan dengan pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran di SMA.  

 

Penilaian autentik merupakan pendekatan dan instrumen penilaian yang 

memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk menerapkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah dimilikinya dalam bentuk 

tugas-tugas antara lain membaca dan meringkasnya, eksperimen, mengamati, 

survei, projek, makalah, membuat multi media, membuat karangan, dan diskusi 

kelas. 
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2.9.2 Prinsip dan Pendekatan Penilaian  

Berdasarkan hand out penilaian autentik pada proses dan hasil belajar (2013: 6) 

penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.  

1) Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar (prosedur dan kriteria yang 

jelas) dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai.  

2) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu 

dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan.  

2. Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporannya.  

3. Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak.  

4. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak 

internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya.  

5. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan 

mengikuti langkah-langkah baku.  

6. Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru.  

 

Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria (PAK) atau 

penilaian acuan patokan (PAP). PAK/PAP merupakan penilaian pencapaian 

kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM 

merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan 

pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik Kompetensi Dasar yang 

akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. 
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2.9.3 Teknik Penilaian Autentik 

Dalam rangka melaksanakan penilaian autentik yang baik, guru harus memahami 

secara jelas tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, guru harus bertanya pada diri 

sendiri, khususnya berkaitan dengan (1) sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa 

yang akan dinilai, (2) fokus penilaian yang akan dilakukan, misalnya, berkaitan 

dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan, (3) tingkat pengetahuan apa yang 

akan dinilai, seperti penalaran, memori, atau proses. Jadi, penilaian hasil belajar 

peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi 

relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan 

penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata 

pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses.  

 

Teknik yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan berdasarkan hand out penilaian autentik pada proses dan hasil 

belajar (2013: 6) diuraikan sebagai berikut.  

a. Penilaian Kompetensi Sikap  

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian 

diri (self assessment), penilaian teman sejawat (peer assessment) oleh peserta 

didik, dan jurnal.  

1) Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang 

berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.  

Kriteria instrumen observasi sebagai berikut.  
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a. Mengukur aspek sikap (bukan pengetahuan atau keterampilan) yang 

dituntut pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. 

b. Sesuai dengan kompetensi yang akan diukur. 

c. Memuat indikator sikap yang dapat diobservasi.  

d. Mudah atau fleksibel untuk digunakan. 

e. Dapat merekam sikap peserta didik. 

 

2) Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta 

didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam 

konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa 

lembar penilaian diri. Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak 

positif terhadap perkembangan kepribadian seseorang.  

Keuntungan penggunaan teknik penilaian diri dalam penilaian di kelas 

sebagai berikut.  

a. Menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, karena mereka diberi 

kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri. 

b. Peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, karena 

ketika mereka melakukan penilaian, harus melakukan introspeksi 

terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. 

c. Mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat 

jujur, karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam 

melakukan penilaian.  

 

3) Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara 

meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian 

kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian 

antarpeserta didik.  
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4) Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi 

informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta 

didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jurnal dapat memuat 

penilaian peserta didik terhadap aspek tertentu secara kronologis.  

 

Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian 

antarpeserta didik adalah lembar pengamatan berupa daftar cek (checklist) 

atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal 

berupa catatan pendidik.  

 

Instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan substansi/materi, 

konstruksi, dan bahasa. Persyaratan substansi merepresentasikan kompetensi 

yang dinilai; persyaratan konstruksi memenuhi persyaratan teknis sesuai 

dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan persyaratan bahasa adalah 

penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta didik. 

 

b. Penilaian Kompetensi Pengetahuan  

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan 

penugasan.  

1) Tes tulis merupakan seperangkat pertanyaan atau tugas dalam bentuk 

tulisan yang direncanakan untuk mengukur atau memperoleh informasi 

tentang kemampuan peserta didik. Tes tertulis menuntut adanya respon 

dari peserta didik yang dapat dijadikan sebagai representasi dari 

kemampuan yang dimilikinya.  
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Tes tertulis bentuk uraian atau esai menuntut peserta didik untuk 

mengorganisasikan dan menuliskan jawabannya dengan kalimatnya 

sendiri. Jawaban tersebut melibatkan kemampuan mengingat, 

memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, 

mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes 

tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif, sehingga 

mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

peserta didik. 

 

2) Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan 

Tes lisan merupakan pemberian soal/pertanyaan yang menuntut peserta 

didik menjawabnya secara lisan. Pendidik menyiapkan daftar pertanyaan 

yang disampaikan secara langsung dalam bentuk tanya jawab dengan 

peserta didik. 

 

3) Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek yang 

dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik 

tugas. 

 

c. Penilaian Kompetensi Keterampilan  

Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu 

penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi 

tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. 

 

Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (rating 

scale) yang dilengkapi rubrik. Rubrik adalah daftar kriteria yang 

menunjukkan kinerja, aspek-aspek atau konsep-konsep yang akan dinilai, dan 

gradasi mutu, mulai dari tingkat yang paling sempurna sampai yang paling 

buruk. 
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Rubrik kunci adalah rubrik sederhana berisi seperangkat kriteria yang 

menunjukkan indikator esensial paling penting yang dapat menggambarkan 

capaian kompetensi peserta didik.  

 

1) Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan 

melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan 

kompetensi.  

2) Projek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang meliputi kegiatan 

perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan 

dalam waktu tertentu.  

Dalam penilaian projek setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu 

diperhatikan.  

a) Pengelolaan yaitu kemampuan peserta didik dalam memilih topik, 

mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta 

penulisan laporan. 

b) Relevansi yaitu kesesuaian dengan kompetensi yang akan dicapai 

dengan mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didik. 

c) Keaslian, yakni projek yang dilakukan peserta didik harus 

merupakan hasil karyanya sendiri dengan bimbingan pendidik dan 

dukungan berbagai pihak yang terkait.  

 

3) Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai 

kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat 

reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, 

dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya 

tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian 

peserta didik terhadap lingkungannya.  


