
 

 

 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Landasan Teori Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1 Teori Belajar dan Pembelajaran 

Teori belajar dan pembelajaran dapat digolongkan menjadi beberapa antara lain: 

teori belajar kognitif, konstruktivistik, humanistik, sosiokultural dan kecerdasan 

ganda (multiple intelligence), yang penting untuk dimengerti dan diterapkan 

sesuai dengan kondisi dan konteks pembelajaran. Masing-masing teori memiliki 

kelemahan dan kelebihan. Pada penelitian ini, penulis membatasi pada teori 

belajar behavior, konstruktivistik dan teori belajar motorik yang ada kaitannya 

dengan penyusunan bahan ajar. 

 

2.1.1.1  Teori Belajar Behavior 

Teori belajar behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan 

Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. 

Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku 

individu. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah, 

dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak 

mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat dan perasaan individu dalam suatu 

belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa 

sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Teori kaum behavioris lebih 

dikenal dengan nama teori belajar, karena seluruh perilaku manusia adalah hasil 
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belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh 

lingkungan. Behaviorisme tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau 

jelek, rasional atau emosional, behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana 

perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan.  

 

Pada teori belajar ini sering disebut S-R psikologis artinya bahwa tingkah laku 

manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau 

reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian dalam tingkah laku belajar 

terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioural dengan stimulusnya. 

Guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa 

merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar. 

 

Kaum behavioris menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan 

tingkah laku dimana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk 

merangsang pebelajar dalam berperilaku. Pendidik yang masih menggunakan 

kerangka behavioristik biasanya merencanakan kurikulum dengan menyusun isi 

pengetahuan menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan suatu 

keterampilan tertentu. Kemudian, bagian-bagian tersebut disusun secara hirarki, 

dari yang sederhana sampai yang komplek. 

 

Pandangan teori behavioristik telah cukup lama dianut oleh para pendidik. Namun 

dari semua teori yang ada, teori Skinnerlah yang paling besar pengaruhnya 

terhadap perkembangan teori belajar behavioristik. Program-program 

pembelajaran seperti Teaching Machine, Pembelajaran berprogram, modul dan 

program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan 

stimulus-respons serta mementingkan faktor-faktor penguat (reinforcement), 
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merupakan program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang 

dikemukakan Skinner. Menurut Suciati (2001: 41) aplikasi teori behavioristik 

dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti: tujuan 

pembelajaran,  sifat materi pelajaran, karakteristik pebelajar media dan fasilitas 

pembelajaran yang tersedia.  

 

Demikian halnya dalam pembelajaran, pebelajar dianggap sebagai objek pasif 

yang selalu membutuhkan motivasi dan penguatan dari pendidik. Oleh karena itu, 

para pendidik mengembangkan kurikulum yang terstruktur dengan menggunakan 

standar-standar tertentu dalam proses pembelajaran yang harus dicapai oleh para 

pebelajar. Begitu juga dalam proses evaluasi belajar pebelajar diukur hanya pada 

hal-hal yang nyata dan dapat diamati sehingga hal-hal yang bersifat tidak teramati 

kurang dijangkau dalam proses evaluasi. 

 

2.1.1.2  Teori Belajar Konstruktivistik 

Teori konstruktivistik belajar merupakan usaha pemberian makna oleh  siswa atas 

pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan 

struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Oleh 

karena itu, pembelajaran diusahakan agar dapat memberikan kondisi terjadinya 

proses pembentukan tersebut secara optimal pada diri siswa. Proses belajar 

sebagai suatu usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui 

proses asimilasi dan akomodasi, akan membentuk suatu konstruksi pengetahuan 

yang menuju pada kemutakhiran struktur kognitifnya. Menurut Erdawati (2007: 1) 

pembelajaran berarti partisipasi guru dan siswa dalam membentuk pengetahuan, 

membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis dan mengadakan justifikasi. 
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Pembelajaran adalah membantu seseorang berpikir secara benar dengan 

membiarkannya berpikir sendiri untuk menemukan jawaban dari persoalan yang 

sedang dihadapinya.  

 

Karakteristik pembelajaran yang dilakukan dalam teori belajar konstruktivistik 

adalah: (1) membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta 

lepas yang sudah ditetapkan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembankan ide-idenya tersebut, serta membuat kesimpulan-kesimpulan, (2) 

menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest, untuk membuat 

hubungan diantara ide-ide atau gagasannya, kemudian memformulasikan kembali 

ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulan-kesimpulan; (3) guru bersama-sama 

siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, dimana 

terdapat bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari 

berbagai interpretasi; dan (4) guru mengakui bahwa proses belajar dan 

penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur 

dan tidak mudah dikelola. Teori belajar konstruktivistik yang diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran akan memberikan sumbangan besar dalam membentuk 

siswa menjadi kreatif, produktif dan mandiri. 

 

Esensi dari teori konstruktivis adalah ide bahwa siswa harus menemukan dan 

mentransformasikan suatu informasi itu menjadi milik mereka sendiri, di samping 

itu belajar juga memerlukan pendekatan dan teknik penilaian tertentu. 

 

Dapat disimpulkan bahwa siswa belajar bagaimana ia menggunakan pengetahuan 

dan keterampilan. Atas dasar itu, pembelajaran harus dikemas menjadi proses 
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„mengkonstruksi‟ bukan „menerima‟ pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, 

siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam 

proses pembelajan. Contextual Teaching and Learning (CTL), hasil pembelajaran 

diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah 

dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. (Rusman, 2010: 213). 

 

2.1.1.3 Teori belajar kognitif 

Teori  belajar kognitif lebih menekankan  pada belajar    merupakan   suatu  

proses yang terjadi dalam akal  pikiran  manusia.  Pada   dasarnya   belajar  adalah   

suatu    proses usaha yang  melibatkan aktivitas  mental   yang terjadi  dalam  diri 

manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktifdengan lingkungannya untuk 

memperoleh    suatu perubahan dalambentuk pengetahuan pemahaman, 

tingkahlaku,  ketrampilan  dan  nilai sikap yang bersifat  relatif  dan   berbekas.  

Dalam  belajar, kognitivisme 

mengakui   pentingnya   faktor   individu    dalam    belajar  kognitivisme,   belajar 

merupakan  interaksi  antara  individu  dan lingkungan, dan hal itu  terjadi    terus-

menerus sepanjang  hayatnya.  Kognisi adalah  suatu  perabot   dalam  benak   kita  

yang merupakan“pusat” penggerak berbagai kegiatan   kita:mengenali  lingkungan  

melihat   berbagaimasalah, menganalisis berbagai   masalah,   mencari    informasi 

baru, menarik kesimpulan dan  sebagainya.Di samping itu, teori ini pun  mengenal 

konsep  bahwa   belajar  ialah hasil interaksi yang    terus-menerus antara  

individu  dan   lingkungan    melalui proses asimilasi dan  akomodasi. 
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Teori  kognitivisme   mengungkapkan  bahwa   belajar  yang   dilakukan  Individu  

adalah  hasil interaksi mentalnya dengan  lingkungan  sekitar  dan    menghasilkan 

perubahan pengetahuan atau  tingkah  laku.  Dalam  pembelajaran   pada  teori  ini 

dianjurkan   untuk   menggunakan  media   yang konkret  karena anak-anak belum 

dapat  berfikir  secara  abstrak. Dalam teori ini ada dua  bidang  kajian yang   lebih  

mementingkan  prosesbelajar daripada hasil belajar, yaitu: 

1. Belajar  tidak  sekedar   melibatkan   stimulus   dan   respon   tetapi     juga 

melibatkan proses berfikir yang sangat  kompleks ( Budiningsih, 2005:34). 

2. Ilmu   pengetahuan   dibangun   dalam   diri   seseorang    melalui     proses 

interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan.  Menurut   psikologi  

kognitivistik, belajar  dipandang   sebagai   suatu   usaha  untuk    mengerti 

sesuatu  dengan  jalan  mengaitkan   pengetahuan   baru  kedalam  struktur 

berfikir yang sudah ada. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh siswa. 

Teori ini juga menganggap bahwa belajar adalah   pengorganisasian    aspek-aspek   

kognitif   dan    persepsi  untuk    memperoleh    pemahaman. Dalam    model   ini, 

Teori ini juga menganggap bahwa belajar adalah   pengorganisasian    aspek-aspek   

kognitif   dan    persepsi  untuk    memperoleh    pemahaman. Dalam    model   ini,  

tingkah   laku     seseorang    ditentukan    oleh      persepsi    dan  pemahamannya. 

Sedangkan situasi yang berhubungan dengan tujuan dan   perubahan   tingkah 

laku   sangat ditentukan oleh  proses  berfikir internal yang terjadi selama proses 

belajar. 

Teori   Perkembangan   Kognitif,    dikembangkan   oleh  Jarome Bruner. Menurut   

Bruner  untuk  mengajarkan sesuatu  tidak usah  menunggu sampai anak mancapai 



22 
 

tahap  perkembangan tertentu.Yang  penting bahan pelajaran harus ditata   dengan   

baik   maka  dapat   diberikan  padanya. 

Penerapan teori Bruner yang terkenal  dalam  dunia   pendidikan adalah 

kurikulum   spiral   dimana   materi   pelajaran   yang sama dapat diberikan mulai 

dari Sekolah Dasar  sampai Perguruan Tinggi, tetapi disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan   kognitif mereka, artinya menuntut adanya pengulangan-

pengulangan. Cara belajar  yang  terbaik menurut  Bruner  ini  adalah  dengan   

memahami  konsep,   arti  dan   hubungan melalui proses intuitif  kemudian  dapat    

dihasilkan   suatu kesimpulan  ( Free Discovery Learning).  Dengan kata lain, 

belajar   dengan  menemukan.  

 

Dari  implikasi ini  dapat   diketahui bahwa   asumsi  dasar  dari  teori  ini   adalah   

bahwa   setiap  orang  telah   memiliki   pengetahuan    dan  pengalaman   didalam 

dirinya    yang    tertata    dalam     bentuk     struktur    kognitif,    yang kemudian 

mengalami tahap belajar sebagai perubahan  persepsi dan    pemahaman  dari  apa  

yang ia temukan.  Teori ini   menjelaskan  bahwa   proses    belajar    akan 

berjalan  dengan baik  dan kreatif jika guru memberi   kesempatan   kepada     

siswa  untuk menemukan suatu  aturan (termasuk konsep,teori, definisi, ds )   

melalui    contoh-contoh  yang menggambarkan  mewakili ) aturan    yang     

menjadi  sumber. Dari  pendekatan   ini“belajar   ekspositori”( belajar  dengan  

cara  menjelaskan ). Siswa  diberikan   suatu   informasi  umum   dan  diminta  

untuk  mencari  contoh- contoh   khusus  dan  konkrit. Keuntungan    bila   

menemukan (Free Discovery Learning): 
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a.  Menimbulkan  rasa ingin  tahu siswa sehingga  dapat   memotivasi  siswa 

untuk menemukan jawabannya. 

b. Menimbulkan  keterampilan   memecahkan  masalahnya   secara   mandiri    

dan   mengharuskan   siswa   untuk   menganalisis     dan     memanipulasi 

informasi. 

 

2.1.1.4 Aplikasi teori Kognitivisme 

 Aplikasi   teori   belajar    kognitivisme   dalam   pembelajaran  yaitu  guru   harus 

memahami  bahwa   siswa    bukan   sebagai   orang   dewasa   yang  mudah dalam 

proses  berpikirnya,  anak  usia   pra   sekolah   dan  awal sekolah   dasar     belajar     

menggunakan benda-benda konkrit,  keaktifan siswa sangat   dipentingkan,    guru     

menyusun materi dengan  menggunakan pola atau logika tertentu  dari   sederhana  

kekompleks, guru   menciptakan  pembelajaran  yang   bermakna   memperhatikan 

perbedaan  individual  siswa   untuk  mencapai   keberhasilan siswa.    

 

Berdasarkan    prinsip  teori pemrosesan informasi dirumuskan beberapa petunjuk  

aplikasi teori pemrosesan informasi,   yaitu  (a)   guru   hendaknya   yakin   bahwa 

setiap siswa  memiliki perhatian  terhadap  apa   yang    dipelajari,  (b)  membantu    

siswa membedakan  informasi yang penting dengan informasi yang tidak   penting    

untuk  memusatkan perhatian, (c)  membantu  siswa   menghubungkan   informasi  

yang baru dengan apa yang  diketahui,  (d)   sediakan   waktu   untuk    mengulang   

dan  memeriksa kembali informasi   dengan   memulai   pelajaran  meninjau ulang   

pekerjaan  rumah, (e)  sajikan  pelajaran   secara   tersusun   dan   jelas,  membuat     
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ikhtisar  atau    rangkuman,  dan (f)   utamakan     pembelajaran   bermakna   

bukan ingatan. 

 
2.1.2 Pembelajaran Keterampilan 

Semua jenis keterampilan, apakah ketrampilan  industrial ataukah keterampilan 

untuk kehidupan sehari-hari yang melibatkan fisik atau sebagian merupakan 

kegiatan mental, memiliki ciri-ciri yang umum. Kesemuanya dipelajari, 

kesemuanya melibatkan kegiatan yang terorganisasi dalam hubungannya dengan 

beberapa obyek atau peristiwa khusus dan kesemuanya melibatkan urutan dan 

koordinasi sejumlah proses yang berbeda atau kegiatan yang urutannya bersifat 

sementara. Kegiatan ini bersifat rangkaian dalam arti satu kegiatan diikuti oleh 

kegiatan lain. 

 

 Klausmeier (1985) dalam Uno (2004: 269) menyebutkan bahwa belajar 

           keterampilan memiliki kekhasan yaitu: 1) peralihan dari kontrol sengaja 

            pada kontrol otomatis. Mula-mula gerakan secara perlahan-lahan dan tidak 

           beraturan, gerakan ini menjadi semakin cepat dan beraturan, 2) gerakan 

            mula-mula samar, menjadi semakin jelas baik kualitas dan kuantitasnya, 3)  

           umpan balik menjadi cepat, 4) pola gerakan semakin lama semakin 

           terorganisasi, dan 5) hasil akhir dari belajar keterampilan adalah kinerja 

           menjadi lebih stabil.  

 

Untuk dapat memiliki suatu keterampilan, dibutuhkan pemrosesan baik fisiologis 

maupun psikologi. Diantara banyak fungsinya, sistem syaraf manusia menerima 

informasi dari lingkungan sekitarnya yang memproses informasi tersebut, 

mengambil keputusan tentang signifikannya, kemudian bilamana diperlukan, 

dilakukan tindakan fisik sebagai akibat dari keputusan yang diambil. 

 

Ada dua perspektif teoritis yang berbeda tentang belajar keterampilan 

sebagaimana  yang dikemukakan Gorman (1974) dalam Uno (2004: 177), dalam 
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belajar keterampilan ada dua teori yang sangat populer yaitu teori rantai Stimulus 

Response (S-R) dan proses pengolahan informasi. Rantai S-R memfokuskan pada 

fase praktek, sedang proses pengolahan informasi menekankan pada fase kognitif. 

Belajar keterampilan pada dasarnya terdiri dari hubungan sekumpulan respon-

respon motorik secara spesifik dalam sebuah rangkaian dan masing-masing unit 

S-R terdiri dari gerakan respon motorik yang dibuat saat terjadi rangsangan. 

Sejumlah unit S-R dikombinasikan dalam sebuah rantai yang membentuk bagian 

dari keseluruhan pola respon. Pada belajar keterampilan, masing-masing stimulus 

dan respon motorik terjadi secara beriringan beberapa kali sehingga dapat 

membentuk sebuah rantai dan akhirnya rantai-rantai tersebut harus 

dikombinasikan secara bersama-sama dan dipraktekkan agar dapat membentuk 

keseluruhan keterampilan dan menghasilkan kemampuan penguasaan akan karya 

dari hasil belajar tersebut.  

  

2.1.3 Prinsip Belajar Mandiri 

 

Menurut Miarso (2004: 267) ada dua hal yang dapat melaksanakan belajar 

mandiri, yaitu: 1) digunakannya program belajar yang mengandung petunjuk 

untuk belajar sendiri oleh peserta didik dengan bantuan pendidik yang minimal, 2) 

melibatkan peserta didik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, belajar mandiri merupakan belajar terprogram atau 

terencana secara matang. Pada prinsipnya, belajar mandiri adalah berdasarkan 

kebutuhan pembelajar yang harus dipenuhi dengan motivasi intrinsik pada diri 

peserta didik dan minimalisasi keterlibatan pendidik dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 
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Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses pembelajaran 

dibangun oleh pendidik untuk mengembangkan kreativitas berfikir untuk 

meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Menurut Mulyasa 

(2003: 100) pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antar peserta 

didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi pembaharuan tingkah laku ke arah 

yang lebih baik.   

 

Menurut Depdiknas (2003: 3) pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Interaksi yang 

harus dilakukan dalam pembelajaran harus dengan berbagai sumber belajar dan 

pendidik, artinya peserta didik dianggap bukan sebagai wadah tetapi sebagai 

subjek belajar yang juga mampu belajar secara mandiri dengan bantuan berbagai 

pihak. Pendidik dalam hal ini hanya sebagai katalisator yang membantu peserta 

didik untuk dapat belajar dengan mudah dan cepat. Menurut Waterwocrth dalam 

Suparno (2001: 3) pembelajaran sebagai suatu proses transaksional akademis 

bertujuan bagaimana peserta didik mengerti dan paham tentang apa yang mereka 

pelajari. Kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh pendidik harus dikondisikan 

untuk membantu peserta didik memahami materi yang dibelajarkan secara 

bermakna. 

 

Menurut Hamalik (2006: 57) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusia, material, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran tidak 
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dapat berdiri sendiri, harus didukung oleh lingkungan pembelajaran yang 

memadai agar proses pembelajaran berlangsung secara optimal. Proses 

pembelajaran yang efektif ditandai adanya pencapaian tujuan. Oleh karena itu, 

sebelum proses pembelajaran dimulai, guru perlu mengetahui standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang terdapat materi didalamnya, yang lebih dijabarkan 

pada rencana proses pembelajaran. Standar kompetensi adalah batas atau 

kemampuan yang harus dimiliki dan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah 

mengikuti proses pembelajaran pada suatu mata pelajaran tertentu (Depdiknas, 

2003: 5). 

 

Ada empat komponen utama dalam proses pembelajaran, yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan, penilaian dan pengawasan. RPP meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil 

belajar. Tujuan utama pembuatan RPP adalah untuk membantu peserta didik agar 

terarah dalam melaksanakan kegiatan belajar sebagai upaya mencapai kompetensi 

dasar, interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

lingkungan belajar yang memadai harus menjadi pertimbangan utama dalam 

merancang RPP. Berbicara tentang pembelajaran, maka tidak akan lepas dengan 

pengalaman belajar apa yang mesti diberikan agar memiliki pengetahuan dan 

keterampilan dasar untuk hidup atau untuk meningkatkan kualitas diri sehingga 

mampu menerapkan prinsip belajar sepanjang hayat (life long education). 

Empat pilar pendidikan UNESCO, yaitu: “learning to know”: mengenal 

cara memahami dan mengkomunikasikannya, “learning to do”: 

menumbuhkan kreativitas, produktivitas, ketangguhan dan profesionalisme 

menguasai kompetensi, “learning to be”: mengembangkan potensi diri, 
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“learning to live together”: pemahaman hidup selaras dan seimbang 

nasional maupun internasional dengan menghormati nilai spiritual dan 

tradisi dalam kebhinekaan (Tilaar dalam Widayati, 2002: 28). 

 

2.1.4 Pengembangan Bahan Ajar dalam Teori Pembelajaran 

Salah satu masalah penting yang sering dihadapi oleh guru dalam kegiatan 

pembelajaran adalah memilih atau menentukan bahan ajar atau materi 

pembelajaran yang tepat dalam rangka membantu siswa mencapai kompetensi. 

Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam kurikulum atau silabus, materi 

bahan ajar hanya dituliskan secara garis besar dalam bentuk materi pokok. 

Menjadi tugas guru untuk menjabarkan materi pokok tersebut sehingga menjadi 

bahan ajar yang lengkap. Selain itu, bagaimana cara memanfaatkan bahan ajar 

juga merupakan masalah. Pemanfaatan yang dimaksud adalah bagaimana cara 

mengajarkannya ditinjau dari pihak guru dan cara mempelajarinya ditinjau dari 

pihak siswa. 

 

Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai 

standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi 

pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), 

keterampilan, dan sikap atau nilai. Bahan ajar merupakan salah satu komponen 

sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa 

mencapai Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar atau tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan. 

 

Dengan menerapkan bahan ajar yang telah dikembangkan tersebut, diharapkan 

diperoleh alternatif bagi guru dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran 
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sehingga proses belajar mengajar akan berjalan lebih optimal dan bervariasi dan 

pada akhirnya hasil belajar maupun aktivitas peserta didik diharapkan juga 

meningkat. 

 

2.1.4.1 Hakekat Bahan Ajar 

Bahan ajar mempunyai struktur dan urutan yang sistematis, menjelaskan tujuan 

instruksional yang akan dicapai, memotivasi peserta didik untuk belajar, 

mengantisipasi kesukaran belajar peserta didik sehingga menyediakan bimbingan 

bagi peserta didik untuk mempelajari bahan tersebut, memberikan latihan yang 

banyak, menyediakan rangkuman, dan secara umum berorientasi pada peserta 

didik secara individual (learner oriented). Biasanya, bahan ajar bersifat mandiri, 

artinya dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri karena sistematis dan 

lengkap (Pannen dan Purwanto, 2001: 156). 

 

Menurut Gafur (2004: 79) bahan ajar adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang harus diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Bahan ajar tersebut 

berisi materi pelajaran yang harus dikuasai oleh guru dan disampaikan kepada 

siswa. Bahan ajar merupakan salah satu bagian dari sumber belajar yang dapat 

diartikan sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran, baik yang diniati secara 

khusus maupun bersifat umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

pembelajaran (Mulyasa, 2003: 43). Dengan kata lain bahan ajar adalah segala 

bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa 

bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis.  
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Menurut Mulyasa (2003: 44) menjelaskan bahan ajar atau materi pembelajaran 

(instructional materials) secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi 

yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri 

dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, dan prosedur), keterampilan, dan sikap 

atau nilai. 

 

Bahan ajar memiliki fungsi strategis bagi proses pembelajaran yang dapat 

membantu guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran, sehingga guru tidak 

terlalu banyak menyajikan materi. Di samping itu, bahan ajar dapat menggantikan 

sebagian peran guru dan mendukung pembelajaran individual. Hal ini akan 

memberi dampak positif bagi guru, karena sebagian waktunya dapat dicurahkan 

untuk membimbing belajar siswa. Dampak positifnya bagi siswa, dapat 

mengurangi ketergantungan pada guru dan membiasakan belajar mandiri. Hal ini 

juga mendukung prinsip belajar sepanjang hayat (long life education). 

 

Menurut Pannen dan Purwanto (2001: 157) bahan ajar berbeda dengan buku teks. 

Perbedaan antara bahan ajar dengan buku teks tidak hanya terletak pada format, 

tata letak dan perwajahannya, tetapi juga pada orientasi dan pendekatan yang 

digunakan dalam penyusunannya. Buku teks biasanya ditulis dengan orientasi 

pada struktur dan urutan berdasarkan bidang ilmu (content oriented) untuk 

dipergunakan oleh dosen atau guru dalam mengajar (teaching oriented). Sangat 

jarang buku teks dipergunakan untuk belajar mandiri, karena memang tidak 

dirancang untuk itu. Dengan demkian, penggunaan buku teks memerlukan dosen 
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atau guru yang berfungsi sebagai penterjemah yang menyampaikan isi buku 

tersebut bagi peserta didik. 

 

Bahan ajar yang baik dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip instruksional. Guru 

dapat menulis sendiri bahan ajar yang ingin digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar (KBM). Namun, guru juga dapat memanfaatkan buku teks atau bahan 

dan informasi lainnya yang sudah ada di pasaran untuk dikemas kembali atau 

ditata sedemikian rupa sehingga dapat menjadi bahan ajar. Bahan ajar biasanya 

dilengkapi dengan pedoman untuk siswa dan guru. Pedoman berguna untuk 

mempermudah siswa dan guru mempergunakan bahan ajar. 

 

2.1.4.2 Jenis Bahan Ajar 

Mulyasa (2003: 159) dalam bukunya menyebutkan bahwa bentuk bahan ajar atau 

materi pembelajaran antara lain:  

1.    Bahan cetak seperti; modul, buku, LKS, brosur, hand out, leaflet, wallchart, 

2.    Audio Visual seperti; video/ film,VCD, 

3.    Audio seperti; radio, kaset, CD audio, PH,  

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

5.    Multi Media; CD interaktif, Computer Based Internet  

 

Komponen utama bahan ajar adalah: 1) tinjauan materi; 2) pendahuluan setiap 

bab; 3) penyajian setiap bab; 4) penutup setiap bab; 5) daftar pustaka, dan 6) 

senarai. Setiap komponen mempunyai sub-sub komponen yang saling berintegrasi 

satu sama lain. Susunan komponen-komponen dan sub-sub komponen bahan ajar 

sama dengan strategi  pembelajaran yang lazim digunakan guru dalan kegiatan 

pembelajaran. Selain itu, bahan ajar biasanya dilengkapi dengan berbagai macam 

ilustrasi. Ilustrasi memegang peranan penting dalam bahan ajar, karena dapat 

memperjelas konsep, pesan, gagasan, atau ide yang disampaikan dalam bahan 
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ajar. Selain itu Ilustrasi yang menarik ditambah tata letak yang tepat, dapat 

membuat bahan ajar menarik untuk dipelajari. 

 

Di samping komponen-komponen bahan ajar dan ilustrasi, bahan ajar yang baik 

dan menarik mempersyaratkan penulisan yang menggunakan ekspresi tulis yang 

efektif. Ekspresi tulis yang baik akan dapat mengkomunikasikan pesan, gagasan, 

ide, atau konsep yang disampaikan dalam bahan ajar kepada pembaca/pemakai 

dengan baik dan benar. Ekspresi tulis juga dapat menghindarkan salah tafsir atau 

pemahaman. 

 

Yang biasa terjadi dalam pembelajaran adalah guru menyajikan materi kepada 

siswa, selanjutnya guru membantu siswa memahami materi yang disajikan. Dalam 

hal ini guru berfungsi sebagai narasumber. Namun dalam era kurikulum baru, 

pembelajaran dengan pendekatan siswa aktif atau pembelajaran berpusat pada 

siswa, peran guru lebih ditekankan sebagai fasilitator. Peran guru sebagai 

fasilitator lebih penting dari pada sebagai narasumber. 

 

Peran guru membantu dan mengarahkan pembelajaran, dengan cara sebagai 

berikut : 1) Membangkitkan minat belajar; 2) Menjelaskan tujuan; 3) Menyajikan 

materi dengan struktur yang baik; 4) Memberi kesempatan siswa berlatih dan 

memberi balikan; 5) Memperhatikan dan menjelaskan hal-hal yang sukar atau 

tidak dipahami; dan 6) menciptakan komunikasi dua arah. 

 

Beberapa permasalahan yang dihadapi guru, dalam memenuhi kebutuhan 

pembelajaran bermutu, kurang dapat dipenuhi karena  masalah ekonomi, 

kurangnya buku teks, padatnya jadwal mengajar, dan target pencapaian 
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kurikulum. Dengan demikian dalam pembelajaran sebagian besar waktunya habis 

untuk menyajikan materi pembelajaran. Sebagian besar siswa pasif 

mempersiapkan.  Kesempatan siswa berlatih atau menyelesaikan tugas mandiri 

sering kali tidak pernah dibimbing guru dan tidak diberi umpan balik. 

 

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menyusun 

bahan ajar. Bahan ajar yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip instruksional 

yang baik akan dapat membantu guru untuk mengurangi waktu penyajian materi  

dan memperbanyak waktu pembimbingan bagi siswa, membantu dalam 

menyelesaikan target kurikulum dan mencapai tujuan pembelajaran. 

 

2.1.4.3  Sistematika Penyusunan Bahan Ajar  

Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi, 

konsistensi, dan kecukupan (Anonim, 2006). Bahan ajar disusun berdasarkan 

tujuan atau sasaran instruksional yang hendak dicapai sesuai Rencana 

Pembelajaran dan Program Pembelajaran. Proses menyusun bahan ajar, meliputi 

langkah-langkah sebagai berikut: 1) Perumusan tujuan instruksional atau standar 

kompetensi; 2) Melakukan analisis instruksional/kurikulum; 3) Menentukan 

perilaku awal siswa atau indikator kompetensi; 4) Merumuskan kompetensi dasar; 

5) Menyusun rencana kegiatan; 6) Menyusun silabus; 7) Menulis/ menyusun 

bahan ajar; 8) Evaluasi bahan ajar dan perbaikan; dan 8) Digunakan. 

 

Menurut Pannen dan Purwanto (2001), penyusunan bahan ajar dapat dilakukan 

melalui beragam cara, dari yang termurah sampai yang termahal, dari yang paling 
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sederhana sampai yang tercanggih. Secara umum ada tiga cara yang dapat 

ditempuh dalam menyusun bahan ajar, yaitu:  

1   Menulis sendiri (Starting From Scratch) 

              Bahan ajar dapat ditulis sendiri oleh guru sesuai dengan kebutuhan siswa. 

              Selain ditulis sendiri guru dapat  berkolaborasi  dengan  guru  lain   untuk 

              menulis   bahan  ajar  secara  kelompok, dengan guru-guru  bidang   studi 

              sejenis,   baik   dalam  satu   sekolah  atau   tidak.  Penulisan  juga   dapat 

              dilakukan bersama pakar, yang memiliki keahlian di bidang ilmutertentu. 

              Disamping  penguasaan  bidang  ilmu, untuk dapat menulis sendiri bahan 

              ajar,   diperlukan   kemampuan    menulis   sesuai  dengan  prinsip-prinsip 

              instruksional.  Penulisan  bahan  ajar selalu berlandaskan pada kebutuhan 

              siswa, meliputi kebutuhan pengetahuan, keterampilan,bimbingan, latihan, 

              dan  umpan balik. Untuk itu  dalam  menulis   bahan  ajar  didasarkan: (a) 

             analisis materi pada kurikulum, (b) rencana atau program pengajaran, dan 

             (c) silabus yang telah disusun. 

2   Pengemasan kembali informasi (Information Repackaging)  

             Pada pengemasan kembali informasi, penulis tidak menulis bahan ajar 

             sendiri dari awal (from scratch), tetapi penulis memanfaatkan buku-buku 

             teks  dan  informasi  yang  sudah  ada  untuk  dikemas  kembali  sehingga 

             berbentuk  bahan ajar yang memenuhi karakteristik bahan ajar yang baik, 

             dan  dapat  dipergunakan  oleh  guru   dan   peserta   didik   dalam   proses 

              instruksional.  Bahan   atau    informasi   yang    sudah    ada  di    pasaran 

             dikumpulkan berdasarkan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Kemudian 

             ditulis kembali/ulang dengan  dengan   gaya   bahasa   yang   sesuai  untuk 
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              menjadi bahan ajar (digubah), juga   diberi   tambahan   kompetensi   atau 

              keterampilan yang  akan  dicapai,  bimbingan  belajar,  latihan,  tes,  serta 

              umpan balik agar mereka dapat  mengukur  sendiri  kompetensinya  yang 

              telah dicapai. Keuntunganya, cara ini lebih cepat diselesaikan  disbanding 

              menulis sendiri. Sebaiknya memperoleh ijin dari pengarang buku aslinya. 

3   Penataan informasi (Compilation atau Wrap Around Text)  

              Selain menulis sendiri bahan ajar juga dapat dilakukan melalui kompilasi 

              seluruh  materi  yang   diambil   dari   buku   teks, jurnal, majalah, artikel, 

              koran, dll. Proses ini disebut pengembangan bahan ajar melalui  penataan 

              informasi  (kompilasi). Proses penataan  informasi  hampir  mirip dengan 

              proses  pengemasan  kembali  informasi.  Namun,  dalam proses penataan 

              informasi tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap buku teks, materi 

              audiovisual, dan  informasi  lain  yang  sudah  ada  di pasaran. Buku teks, 

              materi   audiovisual   dan   I nformasi   lain   digunakan  secara  langsung, 

              hanya ditambahkan dengan pedoman  belajar   untuk pesertadidik tentang 

              cara  menggunakan  materi  tersebut,  latihan-latihan dan tugas yangperlu 

              dilakukan, umpan balik untuk peserta didik dan dari peserta didik. 

 

Modul   merupakan   alat  atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode,    

batasan-batasan,   dan  cara   mengevaluasi  yang dirancang secara   sistematis   

dan   menarik   untuk   mencapai   kompetensi yang diharapkan sesuai dengan 

tingkat kompleksitasnya. Adapun tujuan penulisan modul adalah:  

1  Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu 

  bersifat  verbal.  

2  Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik siswa atau 
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 peserta diklat maupun guru/instruktur. 

3  Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti:  

a. Meningkatkan motivasi dan gairah belajar bagi siswa atau peserta   

diklat;  

b. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi 

langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya, 

memungkinkan siswa atau peserta diklat belajar mandiri sesuai    

kemampuan dan minatnya.  

            c .   Memungkinkan siswa atau peserta diklat dapat mengukur atau 

                   mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. 

 

2.1.4.4  Penggunaan Ilustrasi dalam Bahan Ajar 

Ilustrasi adalah alat komunikasi kasat mata (visual) yang menyertai naskah (text) 

di dalam buku. Ilustrasi pada prinsipnya untuk memperjelas gagasan penulis. 

Beberapa buku bahkan menggunakan ilustrasi sebagai bagian utama, dan 

naskahnya sebagai pendukung. Selain itu ilustrasi juga menyajikan sejumlah 

informasi dengan serempak dalam satu ruang.  

 

Ilustrasi yang digunakan dalam bahan ajar dapat berupa: daftar tabel, diagram, 

grafik, gambar, dan simbol. Adapun tujuan ilustrasi tersebut adalah: 

1 Memperjelas informasi yang diberikan 

2 Memberikan variasi dan menarik 

3 Membantu mengingat gagasan yang disampaikan 

4 Mengurangi narasi/tulisan, menghemat tempat 
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2.1.5  Pendekatan Pembelajaran  

Pemberlakuan mata pelajaran yang fleksibel menuntut penyesuaian pendekatan 

pembelajaran yang berbeda dari pendekatan yang konvensional menjadi 

pendekatan individual. Pendekatan konvensional yang mengutamakan 

pembelajaran yang klasikal dimana siswa lebih banyak mendengarkan guru 

menjelaskan dan atau menyaksikan guru mendemonstrasikan harus sudah 

diminimalkan atau dikurangi. 

 

Pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai subyek yang mampu 

merencanakan pembelajaran menggali dan menginterpretasikan materi 

pembelajarannya, guru lebih berfungsi sebagai fasilitator. 

Pendekatan tersebut di atas akan mendorong terciptanya iklim pembelajaran 

dimana: 

1. siswa mampu menyelesaikan tugas-tugasnya sampai tuntas (mastery level).  

2. guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. 

3. tempat pembelajaran dapat terjadi dimana saja.  

4. siswa secara aktif menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa harus menunggu  

interaksi guru. 

 

2.2   Karakteristik Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan 

Pada Kurikulum 2013, mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan diajarkan 

kepada semua siswa SMA, MA dan SMK. Pemberian materi ini antara lain untuk 

menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak dini.  

Tujuan mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan SMK (1) memfasilitasi 

peserta didik mampu berekspresi kreatif, (2) melatih keterampilan mencipta karya, 
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(3) melatih memanfaatkan media, (4) menghasilkan karya, (5) menumbuh 

kembangkan jiwa wirausaha. 

 

2.2.1 Pengertian Kewirausahaan 

Untuk memasyarakatkan dan membangkitkan semangat kewirausahaan di 

Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 

1995. Adapun tujuan dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut untuk 

menumbuhkan semangat kepeloporan di kalangan generasi muda agar mampu 

menjadi wirausahawan.  

 

Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, kita ditantang bukan hanya 

untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang siap bekerja, melainkan juga 

harus mampu mempersiapkan dan membuka lapangan kerja baru. Membuka dan 

memperluas lapangan kerja baru merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. 

Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijaksanaan pemerintahyang mendukung 

adanya pendidikan kewirausahaan yang dapat membantu menangani masalah 

penciptaan lapangan kerja baru. 

 

Para wirausahawan diharapkan dapat menjadi pelopor pembangunan, antara lain 

ikut serta mengurangi adanya pengangguran. Perubahan dan perbaikan nasib kita 

harus didasarkan pada kehendak, keinginan dan kerja keras. Karena itu, peranan 

wirausaha penting sekali untuk menentukan masa depan bangsa dan negara. 

 

Pembangunan Indonesia akan lebih mantap bila ditunjang oleh adanya para 

wirausahawan yang ulet dan tangguh, karena kemampuan pemerintah sangat 

terbatas dalam penyediaan lapangan kerja baru. Pemerintah Indonesia untuk 
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sementara waktu belum mampu menggarap semua aspek pembangunan, karena 

membutuhkan anggaran belanja yang cukup besar, personalianya, sarana 

prasarananya dan pengawasannya. Jadi, para wirausaha merupakan potensi 

penunjang pembangunan, baik untuk bangsa maupun negara. Pada dasarnya, di 

alam pembangunan sekarang ini, semua warga negara Indonesia dituntut memiliki 

jiwa dan semangat kewirausahaan. Pengembangan sumber daya manusia untuk 

menjadi pegawai negeri, tampaknya menghadapi keterbatasan kesempatan. 

 

Sebenarnya, untuk menjadi wirausaha itu tidak hanya mencakup pengusaha yang 

bergerak di bidang swasta saja, tetapi berlaku juga bagi mereka yang aktif di 

perusahaan negara atau patungannya. Untuk menjadi seorang wirausaha atau di 

dalam bahasa Perancis disebut entrepreneur, harus memiliki persyaratan yaitu 

harus menjadi seorang perwira di bidang usaha atau bisnis. Jadi, persyaratan 

untuk menjadi seorang wirausaha itu sebenarnya terletak pada kesediaannya 

bekerja keras dan bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri untuk mencapai 

suatu tujuan. Untuk itu, sebaiknya kita harus mengetahui dan mengerti bahwa 

wirausaha itu merupakan pejuang kemajuan yang mengabdi kepada masyarakat 

dan turut serta mengakhiri ketergantungan kita terhadap negara lain. 

 

Kewirausahaan berasal dari istilah entrepreneurship, sedangkan wirausaha berasal 

dari kata entrepreneur. Entrepreneur adalah orang yang membeli barang dengan 

harga pasti, meskipun orang itu belum mengetahui berapa harga barang (atau guna 

ekonomi) itu akan dijual. 
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Berikut ini beberapa pengertian kewirausahaan dan wirausaha, yaitu: 

1. Kewirausahaan adalah mental dan sikap jiwa yang selalu aktif berusaha 

meningkatkan hasil karyanya dalam arti meningkatkan penghasilan. 

Kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang-

peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi, tanpa 

memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. 

2. Kewirausahaan adalah proses dinamis untuk menciptakan tambahan 

kemakmuran. 

3. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan 

menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal jasa dan risiko, serta 

menerima balas jasa, kepuasan dan kebebasan pribadi. 

 

Sedangkan yang dimaksud dengan wirausaha adalah sebagai berikut: 

1. Wirausaha adalah mereka yang berhasil mendapatkan perbaikan pribadi, 

keluarga, masyarakat dan bangsanya. 

2. Wirausaha adalah seorang pakar tentang dirinya sendiri. 

3. Wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan 

memperkenalkan barang dan jasa yang baru dengan menciptakan bentuk 

organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. 

4. Wirausaha adalah orang yang berani memaksa diri untuk menjadi pelayan 

bagi orang lain. 

 

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa wirausaha itu adalah orang-orang yang 

mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, 
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mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil 

keuntungan dan tindakan yang tepat guna dalam memastikan kesuksesan. 

 

Pada zaman sekarang, banyak para pemuda yang tertarik dan melirik profesi 

bisnis yang cukup menjanjikan masa depan yang cerah. Para remaja pada 

umumnya menyatakan sangat menyenangi kegiatan wirausaha dalam dunia bisnis. 

Untuk mengantisipasi pekerjaan bisnis, mereka harus mempersiapkan bekal 

berupa sikap mental dan menguasai beberapa keterampilan misalnya tata boga, 

tata busana, pemasaran, mengetik, komputer, internet, akuntansi, elektronika, 

rancang bangun, otomotif, perlistrikan, pertukangan, perbengkelan dan 

sebagainya. 

 

Semakin banyak keterampilan yang diperoleh dan dikuasai para pemuda, semakin 

banyak pula peluang untuk menjadi wirausahawan. Ada beberapa sifat dasar dan 

kemampuan yang biasanya ada pada diri seorang wirausaha, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Wirausaha adalah seorang pencipta perusahaan. 

2. Wirausaha adalah orang yang selalu melihat perbedaan, baik antar orang 

maupun antar fenomena kehidupan sebagai peluang dan kesulitan. 

3. Wirausaha adalah orang yang cenderung mudah jenuh terhadap segala 

kemampuan hidup. 

 

2.2.2. Tujuan Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan  

Bahan ajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dapat diajarkan dan 

dikembangkan khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan. Di dalam mata 
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pelajaran prakarya dan kewirausahaan, para siswa diajari dan ditanamkan sikap-

sikap perilaku untuk membuka bisnis, agar mereka menjadi seorang wirausaha 

yang berbakat.  

Tujuan dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. 

2. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk 

menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

3. Membudayakan semangat sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan di 

kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal dan unggul. 

4. Menumbuhkembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh 

dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. 

 

2.2.3 Ruang Lingkup Kewirausahaan 

Ruang lingkup kewirausahaan adalah bergerak dalam bisnis. 

Jika diuraikan secara rinci, menurut (Depdiknas, 2004) ruang lingkup 

 kewirausahaan bergerak dalam bidang: 

 a. Lapangan perdagangan 

    1.    Sebagai pedagang besar 

           2.    Sebagai pedagang menengah 

           3.    Sebagai pedagang kecil 

b. Lapangan pemberi jasa  

           1.    Sebagai pedagang perantara 

           2.    Sebagai pemberi kredit atau perbankan 

           3.    Sebagai pengusaha angkutan 

           4.    Sebagai pengusaha hotel dan restoran 
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Keberanian untuk mendukung kewirausahaan di sekolah harus didorong oleh 

guru-guru, khususnya oleh guru yang memberikan mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan, agar mereka berminat untuk menjadi wirausaha. Seperti kita 

ketahui bahwa wirausaha mengacu pada orang yang melaksanakan proses 

penciptaan kesejahteraan dan nilai tambah. Jadi, jika para siswa ingin menjadi 

wirausaha maka ia harus mempunyai sifat keberanian, keteladanan dan berani 

mengambil risiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Wirausaha tidak 

semata-mata dimotivasi oleh financial incentive, tetapi oleh keinginan untuk 

melepaskan diri dari lingkungan yang tidak diinginkannya. Di samping itu, 

wirausaha ingin menemukan arti baru bagi kehidupan.  

 

2.2.4 Konsep Pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan  

Hasil belajar prakarya dan kewirausahaan yang dicapai oleh siswa tidak terlepas 

dari peranan guru dalam memilih dan menerapkan model pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik materi dan siswa.  

Menurut (Winataputra, 2001: 3), model pembelajaran adalah kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancangpembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakanaktivitas pembelajaran. 

 

Dengan demikian model pembelajaran memiliki makna yang luas dari suatu 

strategi, metode atau prosedur. Belajar mengajar, telah diketahui bukanlah 

berproses pada kehampaan, tetapi berproses dalam kebermaknaan, didalamnya 

ada sejumlah nilai yang disampaikan kepada anak didik. Nilai-nilai itu tidak 
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datang dengan sendirinya, tetapi terambil dalam proses belajar mengajar.  

Menurut (Winataputra, 2001: 5) terdapat sekurang-kurangnya lima macam 

sumber belajar, yaitu manusia, buku/perpustakaan, media massa, alam 

lingkungan, media pendidikan . 

 

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut, maka pembelajaran di sekolah hendaknya 

mengaktifkan peserta didik tidak hanya secara mental sehingga mampu menjadi 

warga negara yang kritis, kreatif dan partisipatif terhadap kehidupan berbangsa 

dan bernegara, pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik sudah lama 

diperkenalkan di Indonesia tetapi penyebarannya belum merata. 

Teori Perkembangan Kognitif Piaget menekankan kegiatan seorang pembelajar 

aktif mengkonstruksikan pengetahuan. Keaktipannya mengolah bahan, 

mengerjakan soal, membuat kesimpulan ,merumuskan dengan kata-kata sendiri 

adalah kegiatan yang diperlukan agar pembelajar membangun pengetahuannya. 

Tugas guru memotivasi agar pembelajar aktif (Suparno, 2001: 145). 

 

Hasil belajar merupakan hasil dari proses belajar, secara umum belajar adalah 

perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya. Belajar adalah seperangkat proses kognitif yang 

mengubah sifat stimuli dari lingkungan menjadi beberapa tahapan pengelolaan 

informasi yang diperlukan untuk memperoleh kapabilitas yang baru.  

 

Keberhasilan seseorang dalam mengikuti program satuan pembelajaran pada 

satuan jenjang pendidikan tertentu dapat dilihat dari hasil belajarnya dalam 

program tersebut. Perlu adanya pernyataan yang jelas tentang apa yang 
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seharusnya dapat dilakukan siswa sekolah setelah selesai mengikuti program 

pembelajaran yang disebut tujuan perilaku. Tujuan pembelajaran adalah untuk 

memudahkan siswa belajar dalam rangka mencapai hasil belajar yang diinginkan. 

Hasil belajar yang diinginkan adalah tujuan instruksional yang telah ditentukan 

guru dimana diharapkan setelah siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar, siswa 

tersebut mempunyai perubahan tingkah laku. 

 

Strategi pembelajaran adalah suatu pendekatan yang digunakan guru dalam 

mengelola semua komponen yang ada dalam kegiatan proses belajar mengajar 

untuk disusun secara sistematis yang memudahkan siswa belajar. Komponen-

komponen tersebut adalah guru, siswa, materi, metode, alat/ media dan waktu. 

 

2.3 Pengembangan Bahan Ajar  

 2.3.1 Model Pengembangan  

Untuk memilih model yang akan digunakan dalam suatu produk pembelajaran, 

tidak tergantung pada model yang terbaik, karena pada dasarnya tidak ada model 

yang terbaik. Menurut Suparman (2001: 73) pemilihan model tergantung pada 

kondisi atau karatekristik bidang studi. 

 

Model rancangan pembelajaran  yang  akan  digunakan  dalam  pengembangan ini 

adalah model Assure. Suatu  model  yang   merupakan   sebuah   formulasi   untuk 

Kegiatan  Belajar  Mengajar (KBM)  atau  disebut  juga  model  berorientasi 

kelas. Menurut Heinichetal (2005)  menurut  model   ini   ada   beberapa  langkah  

dalam penyusunan  bahan ajar, yaitu: 

1) Analisis   Pelajar, 2)  Menyatakan  Tujuan, 3 )  Pemilihan Metode, media   dan 
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bahan, 4 )  Penggunaan  Media  dan  bahan,  4 ) Penggunaan  Media   dan  bahan, 

5)Penilaian dan Revisi. 

Penggunaan model Assure ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: 1) 

Landasan teoritik Analisis Pelajar, variabel kondisi dan hasil digunakan untuk 

menetapkan metode pembelajaran yang optimal dalam Harjanto (2000: 59); 2) 

dapat digunakan untuk merancang bahan pembelajaran, baik untuk keperluan 

belajar klasikal maupun individual, 3) dapat digunakan untuk mengembangkan 

bahan pembelajaran dalam ranah keterampilan intelektual, sikap, keterampilan 

psikomotor, dan informasi verbal, 4) dapat memecahkan masalah-masalah 

pembelajaran karena model ini direkomendasikan agar perancang (guru, tutor) 

dapat melaksanakan tugasnya sebagai perancang, pelaksana dan penilai kegiatan 

pembelajaran. 

 

 2.3.2  Karakteristik Bahan Ajar  

Bahan ajar prakarya dan kewirausahaan adalah isi pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan yang diberikan kepada siswa pada saat berlangsungnya 

pembelajaran. Bahan ajar pada hakikatnya adalah isi dari mata pelajaran atau 

bidang studi yang diberikan siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan 

(Sudjana, 2002: 67) 

 

Bahan ajar pada hakikatnya hasil menafsirkan dan mengembangkan kurikulum 

dan penstrukturan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan-tujuan 

pembelajaran. Bahan ajar berbeda dengan buku teks. Bahan ajar yang baik ditulis 

dan dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip instruksional. Pembelajar dapat 

menulis sendiri bahan ajar yang ingin digunakan dalam proses pembelajaran. 
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Material di sini mengacu pada bentuk cetak atau kata lain media yang diharapkan 

untuk menyediakan peristiwa pembelajaran.  

 

Di dalam sistem pembelajaran yang paling tradisional, para guru tidak mendesain 

atau mengembangkan materi pembelajaran mereka sendiri. Sebagai gantinya, 

mereka memilih materi yang sudah ada dan mengintegrasikan ke dalam pelajaran. 

 

Isi mata pelajaran memberikan inti informasi yang diperlukan dalam pokok 

bahasan. Pada gilirannya, informasi menumbuhkan pengetahuan yang merupakan 

tata hubungan antara rincian fakta. Hasil akhirnya adalah pemikiran intelektual 

dan pemahaman.  

Pannen dan Purwanto (2001: 6) bahan ajar adalah  materi pembelajaran yang 

tersusun secara sistematis digunakan dalam proses pembelajaran. Menjelaskan 

tujuan instruksional, memotivasi siswa belajar,mengantisipasi kesukaran belajar 

siswa penyediaan bimbingan bagi siswa, menyediakan rangkuman, dan 

berorientasi pada siswa secara individual (leaner oriented) dan dapat dipelajari 

siswa secaramandiri karena sistematis dan lengkap. 

 

Pembelajaran sebagai suatu proses transaksional akademis bertujuan bagaimana 

peserta didik mengerti dan paham tentang apa yang mereka pelajari. Kegiatan 

belajar mengajar yang direncanakan oleh guru harus dikondisikan untuk 

membantu peserta didik memahami materi yang dibelajarkan secara bermakna, 

Waterworth (2000) dalam (Suparno, 2001: 3).  
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Piaget membedakan dua pengertian tentang belajar, yaitu:  

1) belajar dalam arti sempit, dan; 

2) belajar dalam arti luas  

Ginsburg dan Opper (1988) dalam (Suparno, 2001: 141).  

Belajar dalam arti sempit adalah belajar yang menekankan perolehan informasi 

baru dan pertambahan. Belajar disebut belajar figuratif, bentuk belajar yang pasif 

(hafalan). Sedangkan belajar dalam arti luas, yang juga disebut perkembangan 

adalah belajar untuk memperoleh dan menemukan struktur pemikiran yang lebih 

umum yang dapat digunakan dalam bermacam situasi (Suparno, 2001: 141) 

 

Karakteristik modul: 

1. Self Instructional, siswa mampu mempelajari diri sendiri tidak tergantung 

pada orang lain. 

2. Self Contained, seluruh materi pembelajaran dari suatu kompetensi terdapat 

dalam suatu modul secara utuh. 

3. Stand Alone/ Berdiri sendiri, modul tidak tergantung pada bahan ajar lain dan 

tidak digunakan bersama-sama dengan bahan ajar yang lain 

4. Adaptif memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan 

teknologi, fleksibel digunakan di berbagai tempat, dan dapat digunakan 

dalam kurun waku tertentu. 

5. User friendly, bersahabat dengan pemakainya. 

Menurut Widarsih (2004: 5) rancangan modul memenuhi kriteria sebagai berikut: 

(1) format, (2) organisasi, (3) daya tarik, (4) bentuk dan ukuran huruf, (5) ruang 

(spasi kosong), (6) konsisten. 
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 2.3.3  Komponen Bahan Ajar 

Tujuan pemilihan bahan ajar untuk pembelajaran adalah terpenuhi komponen-

komponen yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran subyek pembelajar. 

Komponen-komponen tersebut harus dapat memberikan motivasi, mudah 

dipelajari dan mudah dipahami oleh pembelajar, dan yang lebih penting lagi 

adalah relevan dengan mata pelajaran yang disajikan. 

 

Bahan ajar yang memungkinkan dapat memudahkan belajar pembelajar dalam 

mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan adalah bahan ajar yang mempunyai 

komponen-komponen berupa: 

1. Adanya tujuan umum pembelajaran (sub kompetensi); 

2. Adanya tujuan khusus pembelajaran (indikator pencapaian); 

3. Adanya uraian isi berupa materi pelajaran yang disusun secara sistematis;  

4. Adanya ilustrasi/ gambaran atau contoh soal untuk memperjelas isi pelajaran;  

5. Adanya rangkuman;  

6. Adanya soal-soal latihan dan tindak lanjut kegiatan belajar berikutnya; 

7. Adanya kunci jawaban sebagai panduan untuk mengerjakan soal dengan baik 

dan benar;  

8. Ttersedianya lembar penilaian; 

9. Tersedia daftar bacaan. 

 

2.3.4  Dasar Pemilihan Pengembangan  

Rancangan pembelajaran merupakan kerangka acuan spesifikasi sumber belajar 

yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar dan sebagai acuannya adalah 

kurikulum yang berlaku. Pengembangan pembelajaran sebagai suatu proses yang 
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sistematis untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang siap digunakan. 

Dalam proses pengembangan pembelajaran dapat mengahasilkan suatu sistem 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Demikian pula penerapannya dalam proses 

pengembangan pembelajaran dapat menghasilkan sistem pembelajaran. Bentuk 

nyata dari sistem pembelajaran adalah satu set bahan dan strategi pembelajaran 

yang teruji secara efektif dan efisien di lapangan. 

 

Sistem pembelajaran adalah suatu set peristiwa yang mempengaruhi pembelajar 

sehingga terjadi proses belajar. Suatu set peristiwa itu mungkin digerakan oleh 

pembelajar sehingga disebut pengajaran, mungkin pula digerakkan oleh 

pembelajar itu sendiri. Baik digerakkan oleh pembelajar maupun untuk 

pembelajar sendiri, kegiatan itu harus terencana secara sistematis untuk dapat 

disebut kegiatan pembelajaran. Model adalah seperangkat prosedur yang 

berurutan untuk mewujudkan suatu proses. 

 

Teori dan model rancangan pembelajaran harus memperlihatkan semua komponen 

seperti halnya: 1) kondisi pembelajaran, 2) metode pembelajaran, dan 3) hasil 

pembelajaran. Salah satu model umum untuk mengembangkan bahan 

pembelajaran bidang studi tertentu adalah model pendekatan sistem (system 

approach model). Model umum dalam pengembangan bahan pembelajaran yang 

menganut pendekatan sistem telah dianjurkan antara lain Dick dan Carey (1996), 

serta Kemp (1994). Proses atau prosedur itu disebutkan sebagai pendekatan 

sistem, karena terdiri dari beberapa komponen-komponen yang saling berinteraksi 

dan secara bersama-sama membuahkan hasil yang ditetapkan sebelumnya. Sistem 

ini juga mengumpulkan informasi tentang keampuhan produk akhir (end product) 



51 
 

dapat direvisi sampai ia mencapai mutu yang diharapkan. Pada saat bahan sedang 

dikembangkan, data dikumpulkan dan materi direvisi sejalan dengan adanya data 

untuk menjadikan seefektif dan seefisien mungkin. 

 

Berdasarkan uraian tentang model, maka dalam pengembangan ini diacukan pada 

seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses. Jika 

dikaitkan dengan pengembangan bahan ajar, dalam pengembangan bahan ajar 

prakarya dan kewirausahaan ini digunakan model pengembangan bahan 

pembelajaran Assure dengan beberapa alasan: 

1. Assure memenuhi keempat karakteristik yang dimiliki dalam pengembangan 

pembelajaran, yaitu: 

a. Mengacu pada tujuan 

b. Terdapat keserasian dengan tujuan  

c. Sistematik  

d. Berpedoman pada evaluasi  

2. Model Assure menggunakan pendekatan sistem dengan langkah-langkah 

yang lengkap dan dapat digunakan untuk merancang pembelajaran di kelas. 

3. Model Assure digunakan dengan dasar pemikiran bahwa tugas pembelajaran 

adalah sebagai perancang pembelajaran, pelaksana dan penilai hasil kegiatan 

pembelajaran. Hasil pengembangan merupakan hasil kerja sama antara ahli 

rancangan, ahli isi, dan ahli lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran. 

4. Model rancangan pembelajaran Assure dapat digunakan untuk pengembangan 

bahan pembelajaran baik pada informasi verbal, keterampilan, intelektual, 

maupun keterampilan psikomotor dan sikap sehingga dipandang sangat 

relevan dengan mata pelajaran kewirausahaan. 
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5. Model Assure merupakan desain bahan pembelajaran yang disampaikan 

bersifat sistematis, variasinya lengkap dan melalui tahap pertahap. 

6. Model rancangan Assure yang berpijak teori sistem telah terbukti 

keberhasilannya di kalangan pendidikan. 

 

2.3.5 Perencanaan Desain Produk Pembelajaran 

 2.3.5.1 Analisis Kebutuhan modul 

Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalis kompetensi /tujuan 

untuk menentukan jumlah dan judul modul didasarkan pada kompetensi yang 

terdapat pada garis garis besar program yang ditetapkan. Analisis kebutuhan 

modul bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan jumlah dan judul modul 

yang harus dikembangkan.Analisis kebutuhan modul dapat dilakukan dengan 

langkah sebagai berikut:  a ) Tetapkan kompetensi yang terdapat didalam garis-

garis program pembelajaran yang akan disusun modulnya, b) Identifikasi dan 

ruang lingkup unit kompetensi tersebut, c ) Identifikasi dan tentukan pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap yang diprasarat, d ) tentukan judul modul yang akan 

ditulis, dan e) kegiatan analisis kebutuhan modul dilaksanakan pada periode awal 

pengembangan modul. 

 

2.3.5.2 Langkah-Langkah Mendesain Produk 

Pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005, dinyatakan bahwa 

pendidik diharapkan mengembangkan materi 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 
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pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

yang salah satu elemennya adalah sumber belajar. Oleh karenanya pendidik 

diharapkan untuk mengembangkan bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar.  

 

Pada hal ini model rancangan pembelajaran merupakan kerangka acuan 

spesifikasi sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran atau 

peserta didik. Pengembangan model pembelajaran model merupakan suatu proses 

yang sistematis untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang siap 

digunakan. Pada proses pengembangan model pembelajaran dapat menghasilkan 

suatu sistem pembelajaran yang efektif dan efisien. Bentuk nyata dari sistem 

pembelajaran adalah suatu set bahan dan strategi pembelajaran yang teruji secara 

efektif dan efisien di lapangan. Pengembangan produk dikembangkan berdasarkan 

strategi instruksional.  

 

Sesuai dengan ranah teknologi pendidikan yang terdiri dari lima ranah yaitu: 

pengembangan, pemanfaatan, perencanaan, pengelolaan dan penilaian, (Seels and 

Richey, 1994: 28) maka orang yang akan melaksanakannya disebut sebagai: 

perancangan, pengembang dan penilai produk. Oleh karena itu harus 

berkolaborasi dengan ahli materi dan ahli desain. Sebagai media cetak untuk 

mengkomunikasikan gagasan tersebut maka dapat menempuh tahapan atau 

langkah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasikan sasaran yang akan menggunakan modul 

pembelajaran dan identifikasi tujuan pembelajaran dengan jalan 

mengadakan penilaian terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan 

oleh peserta didik. Oleh karena itu, pada langkah awal dilakukan 
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identifikasi selanjutnya tahap analisis pembelajaran adalah 

menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang disusun 

secara sistematis. Analisis ini dilakukan dengan maksud untuk 

menjamin bahwa kegiatan pengembangan ini tidak mengembangkan 

kegiatan belajar yang tidak perlu. Selanjutnya identifikasi tingkah laku 

peserta didik, bertujuan untuk mengenali keterampilan awal yang 

diperlukan untuk mengembangkan model pembelajaran. Dengan 

dikenalinya keterampilan awal, diharapkan pembelajaran dapat 

dengan mudah mempelajari keterampilan-keteramnpilan diatasnya. 

2. Mengembangkan atau mendeskripsikan tujuan pembelajaran dengan 

jelas. Dengan mendeskripsikan tujuan pembelajaran dengan baik, 

secara umum maupun khusus dengan jelas, suatu program akan dapat 

dinilai kelayakannya, tentu saja setelah pendidik menyelesaikan 

program tersebut. Dengan demikian kita dapat mengetahui sampai 

dimana materi yang ada dalam program tersebut dapat dikuasai oleh 

pendidik. Tanpa dikembangkannya tujuan pembelajaran dengan jelas, 

kita akan kesulitan dalam mengevaluasi kemampuan pendidik dan 

kesulitan untuk menentukan materi apa saja yang akan ditulis 

nantinya. 

3. Menyiapkan materi yang relevan dengan apa yang ditulis.  

Materi yang hendak ditulis hendaknya relevan dengan tujuan yang 

telah dikembangkan yang harus mengandung unsur kebutuhan dan 

kemenarikan. 
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4. Mengidentifikasikan materi yang sudah terkumpul untuk menambah 

referensi dalam rencana pembuatan draf untuk modul pembelajaran, 

dalam proses menuliskan pembuatan modul tersebut akan lebih 

membantu. 

5. Menentukan navigasi untuk draf modul pembelajaran yang akan 

dibuat. Pemilihan dalam penulisan modul ini sangat diperlukan dalam 

membuat draf. Dengan menggunakan panduan navigasi alur materi 

yang ditulis akan lebih jelas dan sistematis sehingga di dalam 

penulisannya tidak terjadi pelebaran atau penyempitan di luar frame 

yang sedang dibahas. 

6. Membuat draf sesuai alur materi. Pembuatan draf modul digunakan 

sebagai proses penyusunan dan pengorganisasian materi pembelajaran 

dari suatu sub kompetensi menjadi satu kesatuan yang sistematis. 

Tanpa membuat draf modul, penulisan akan mengalami kesulitan 

dalam menelusuri alur materi sehingga dapat berakibat tidak 

sistematis. Dengan demikian dalam pembuatan draf modul untuk 

memberikan tujuan yang menyediakan suatu draf modul sesuai 

dengan kompetensi atau sub kompetensi yang telah ditetapkan. 

7. Melakukan penulisan naskah modul pembelajaran. 

 Jika  semuanya sudah siap, minimal langkah-langkah tersebut di atas, 

penulis dapat menuangkan materi yang akan ditulis ke dalam bentuk 

naskah modul pembelajaran sesuai dengan urutan draf yang telah 

ditulis. Pada penelitian ini, penyusunan modul untuk pembelajaran 

mengacu pada kompetensi yang terdapat di dalam tujuan yang 
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ditetapkan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 1) 

Menentukan analisis kebutuhan modul, 2) Penyusunan draf, 3) Uji 

coba, 4) Validasi, 5) Revisi (Hamalik, 2006: 125). 

 

2.4 Prosedur Pengembangan Desain Bahan Ajar Dalam Bentuk Modul 

Model  ASSURE adalah model pembelajaran yang dapat digunakan   untuk jenis 

media yang  tepat dalam  proses  pembelajaran. Model ini  dikembangkan  untuk  

menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada  

kegiatan   pembelajaran   yang  menggunakan  media  dan  teknologi.  Model ini, 

berorentasi pad KBM. Strategi pembelajarannya melalui pemilihan  dan  

pemanfaatan metode, media, bahan  ajar, serta peran serta pembelajar di  

lingkungan belajar.  Model di desain untuk membantu  Guru  dalam  merancang 

rencana pembelajaran yang terintegrasi dan efektif    dengan   menggunakan   

teknologi   dan  media  dalam   kelas. Sebagai sebuah pendekatan system, model 

ini terdiri beberapa komponen : 

  1.  Menganalisis pebelajar 

  2 . Mengidentifikasi karakteristik pebelajar 

  3.  Memanfaatkan Media, bahan ajar dan tehnologi 

  4.  Memilih strategi, metode, media dan bahan ajar 

  5.  Megembangkan peran serta pebelajar  

  6.  Menilai dan memperbaiki 
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2.4.1 Identifikasi Tujuan Pembelajaran  

Identifikasi tujuan pembelajaran dengan jalan mengadakan penilaian terhadap 

kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh siswa. Disamping itu sesuai dengan 

tuntutan kurikulum SMK edisi 2013 yang berlaku saat ini. Oleh karena itu maka 

pada langkah awal dilakukan identifikasi. 

 

Hal ini untuk memperjelas bahan kajian dalam bahan ajar yang akan 

dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi. Oleh karena 

itu, kegiatan pertama yang dilakukan dalam pengembangan adalah analisis 

kebutuhan (need assessment) yang dilakukan dengan empat tahap: 

  

1.    Identifikasi karekteristik pebelajaran 

1. Memilih strategi , metode, media dan bahan ajar 

2. Identifikasi pembelajar dalam tiap semester 

3. Identifikasi tujuan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan 

Hasil akhir kegiatan analisis kebutuhan tersebut merupakan gambaran secara 

umum yang dibutuhkan oleh pembelajar mata pelajaran di SMK. 

 

2.4.2 Analisis Pembelajaran 

Pada tahap analisis pembelajaran, yang dilakukan adalah menjabarkan perilaku 

umum menjadi perilaku khusus yang disusun secara sistematis. Analisis ini 

dilakukan dengan maksud untuk menjamin bahwa kegiatan pengembangan ini 

tidak mengembangkan kegiatan belajar yang tidak perlu. Menurut Suparman 

(2001: 99) bahwa dengan melakukan analisis pembelajaran akan tergambar 
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susunan perilaku khusus dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Baik 

jumlah maupun susunan perilaku tersebut akan memberi keyakinan kepada 

pengajar bahwa perilaku umum yang tercantum dalam tujuan dapat dicapai secara 

efektif dan efisien. Dengan perkataan lain, melalui tahap perilaku-perilaku khusus 

tertentu pembelajar akan mencapai perilaku umum. Perilaku khusus yang telah 

tersusun secara sistematis menuju perilaku umum itu laksana jalan yang singkat 

yang harus dilalui pembelajar mencapai tujuannya dengan baik. 

 

Saat menguraikan perilaku umum menjadi perilaku khusus akan menjadi empat 

macam susunan (struktur), yaitu hierarkikal, prosedural, pengelompokan dan 

kombinasi. 

 

Struktur perilaku yang hierarkikal adalah kedudukan dua perilaku yang 

menunjukkan bahwa salah satu perilaku hanya dapat dilakukan bila telah dikuasai 

perilaku yang lain. Perilaku B misalnya, hanya dapat dipelajari bila seseorang 

telah dapat melakukan perilaku A. Perilaku A dan B disebut hierarkikal. 

 

Struktur perilaku yang prosedural adalah kedudukan beberapa perilaku yang 

menunjukkan satu seri urutan penampilan perilaku, tetapi tidak ada yang menjadi 

perilaku prasyarat untuk yang lain. Walaupun kedua perilaku khusus itu harus 

dilakukan berurutan untuk dapat melakukan suatu perilaku umum, tetapi setiap 

perilaku itu dapat dipelajari secara terpisah. 

 

Di samping perilaku-perilaku khusus yang dapat diurut sebagai hierarkikal dan 

prosedural, terdapat perilaku-perilaku khusus yang tidak mempunyai 

ketergantungan antara satu dengan yang lain, walaupun semua berhubungan. 
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Suatu perilaku umum bila diuraikan menjadi perilaku khusus sebagian terbesar 

akan terstruktur secara kombinasi antara struktur hierarkikal, prosedural dan 

pengelompokan. Sebagian dari perilaku khusus yang terdapat di dalam ruang 

lingkup perilaku umum itu mempersyaratkan perilaku yang lain. 

 

2.4.3 Identifikasi Tingkah Laku Masukan 

Identifikasi tingkah laku masukan bertujuan untuk mengenali keterampilan 

bawahan yang diperlukan untuk menyusun bahan ajar. Dengan dikenalinya 

keterampilan bawahan, diharapkan pembelajar dapat dengan mudah mempelajari 

keterampilan-keterampilan diatasnya. Keterampilan yang dibawa pembelajar 

dalam situasi pembelajaran merupakan hal yang turut menentukan bagi 

keberhasilan pembelajar. Oleh karena itu sebelum pembelajaran dimulai, 

perancang hendaknya mengetahui perilaku yang perlu dikuasai oleh pembelajar 

sebagai prasyarat untuk memulai suatu unit belajar tertentu.  

 

Perilaku pembelajar yang dimaksud menyangkut belajar dan pembelajaran. Tanpa 

memiliki keterampilan bawahan, pembelajar akan mengalami kesulitan dalam 

mengikuti pembelajaran dan keterampilan diatasnya, karena pembelajar tidak 

memiliki luar belakang keterampilan yang harus dikuasai untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

2.4.4   Merumuskan Tujuan Khusus Pembelajaran  

Perumusan tujuan khusus pembelajaran dan di dalam kurikulum 2013, istilah ini 

disebut indikator pencapaian merupakan hal yang utama, karena hal ini 

merupakan dasar dalam penyusunan strategi pembelajaran, pengorganisasian isi 
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pembelajaran dan penyusunan pertanyaan. Pentingnya menempatkan tujuan 

instruksional sebagai komponen awal dalam menyusun desain instruksional 

merupakan pusat perhatian setiap pengembangan instruksional, dan merupakan 

dasar dan pedoman bagi seluruh proses pengembangan instruksional selanjutnya. 

 

Tujuan instruksional khusus (indikator pencapaian) merupakan satu-satunya dasar 

dalam menyusun kisi-kisi tes. Dalam menentukan isi pembelajaran yang akan 

diajarkan disesuaikan dengan apa yang akan dicapai. Tujuan instruksional 

menjadi arah proses pengembangan instruksional karena didalamnya tercantum 

rumusan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan dicapai pembelajar pada 

akhir proses instruksional. Keberhasilan pembelajar dalam mencapai tujuan juga 

merupakan ukuran keberhasilan sistem instruksional yang digunakan pembelajar. 

 

2.4.5   Mengembangkan Butir Tes Acuan Patokan  

Menyusun butir-butir tujuan adalah untuk mengukur kemampuan pembelajar 

dalam mencapai apa yang telah dicantumkan dalam rumusan tujuan. Karena itu 

Suparman (2001: 221) mengemukakan bahwa evaluasi formatif sebagai proses 

menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengambilan 

keputusan dalam rangka meningkatkan kualitas produk atau program 

instruksional. 

 

Penyusunan tes acuan patokan digunakan dalam tiga hal yaitu: Pertama, 

mengukur tingkat pencapaian pembelajar setelah menyelesaikan seluruh proses 

instruksional untuk suatu mata pelajaran. Tes itu disebut tes akhir (post test). 

Kedua, mengukur tingkat penguasaan pembelajar sebelum dimulai proses 

instruksional, tes ini disebut (pre test). Ketiga, di samping digunakan sebagai tes 
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akhir dan tes awal, pengembang instruksional mempergunakan tes acuan patokan 

untuk mengetahui kemajuan pembelajar selama proses instruksional. Dengan 

mengetahui kemajuan pembelajar ini, pembelajar diharapkan dapat mengambil 

keputusan untuk mengajar bagian selanjutnya atau mengulang bagian yang baru 

lalu, karena bagian ini belum dikuasai pembelajar terkait dengan spesifikasi 

cakupan untuk kerja yang dituntut untuk penguasaan tuntas (mastery learning).  

 

Keputusan seperti ini sangat penting artinya terutama pembelajar sedang 

mengajarkan perilaku prasyarat. Di samping itu, pelaksanaan tes itu penting bagi 

pembelajar sebagai umpan balik atas kemajuan yang telah dicapainya setiap 

mempelajari suatu kegiatan belajar. Tes ini biasa disebut tes formatif.Pada 

pengembangan ini, strategi pengukuran yang dikembangkan adalah berupa tes 

tertulis, mengingat tujuan khusus pembelajaran yang ingin dicapai sebagian besar 

termasuk ranah kognitif atau tipe belajar intelektual. 

  

2.4.6 Mengembangkan Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran yang dirancang secara baik artinya bahan pembelajaran 

dapat digunakan oleh pembelajar baik dengan bantuan guru maupun tanpa 

bantuan guru, dilakukan secara mandiri maupun kelompok dalam kelas maupun 

dalam praktek di lapangan. Model Pengembangan Assure  mengatakan bahwa 

suatu strategi pembelajaran menjelaskan komponen-komponen umum dalam satu 

set bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama 

bahan pembelajaran tersebut untuk menghasilkan hasil belajar tertentu.  
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Dengan demikian strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan 

kegiatan, cara pengorganisasian materi pelajaran dan pembelajar, peralatan dan 

bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses instruksional untuk mencapai 

tujuan instruksional yang telah dilakukan.  

 

2.4.7 Mengembangkan Materi Pembelajaran  

Pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, 

mengacu pada tujuan khusus pembelajaran dan strategi pembelajaran. Strategi 

yang dimaksud adalah pembelajaran yang digunakan oleh pembelajar baik dengan 

bantuan guru maupun tanpa bantuan guru, sehingga bahan ajar tersebut dapat 

digunakan oleh pembelajar secara mandiri. 

 

Untuk memproduksi bahan ajar, perancang instruksional dengan strategi yang 

dimilikinya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Memilih dan mengumpulkan bahan instruksional yang kebetulan tersedia di 

lapangan dan relevan dengan isi pelajaran yang tercantum dalam strategi 

instruksional. Bahan-bahan tersebut berbentuk buku dan program media 

audiovisual. 

2. Mengadaptasikan bahan instruksional ke dalam bentuk bahan belajar dengan 

mengikuti strategi instruksional yang telah disusun sebelumnya. Bila tidak 

ada yang sesuai, pengembang harus mulai menulis bahan belajar sendiri.  

3. Meneliti kembali konsisten isi bahan belajar tersebut dengan strategi 

instruksional.  

4. Meneliti kualitas teknis dari bahan tersebut, yang meliputi tiga hal sebagai 

berikut: 
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a. Bahasa yang sederhana dan relevan 

Sejauh mungkin modul yang dikembangkan menggunakan bahasa yang 

mudah dan konsisten dengan terminologi yang biasa digunakan dalam 

ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 

b. Bahasa yang komunikatif  

Bahan yang dipergunakan dalam modul disusun dengan bahasa yang 

mencerminkan pembicaraan langsung dari seorang guru kepada 

pembelajar. Sebagai perkiraan bahasa dalam modul seyogyanya berada di 

antara bahasa formal seperti yang digunakan dalam buku-buku teks biasa 

dan bahasa percakapan sehari-hari.  

        c.   Desain fisik dari suatu modul, khusus yang berbentuk media cetak harus 

              artistik, rapi, menarik dan diketik dengan jelas, tidak terlalurapat. Bentuk 

              fisik ini penting diperhatikan. 

 

2.4.8 Melakukan Evaluasi Formatif 

Maksud dari melakukan evaluasi formatif adalah untuk mengukur tingkat 

keefektifan dan efisiensi, dan daya tarik strategi pembelajaran. Untuk keperluan 

pengembangan kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan uji coba dan hasilnya akan 

berupa bukti mengenai tingkat keefektifan, efisien dan daya tarik strategi 

pembelajaran yang dirancang. Hasil uji coba dijadikan untuk merevisi. Dengan 

kaitannya dengan pengembangan ini, evaluasi yang dilakukan adalah: 

a) Evaluasi para ahli, yaitu ahli rancangan pembelajaran, ahli isi pembelajaran, 

dan evaluasi dari guru mata diklat 

b) Evaluasi perorangan, evaluasi kelompok kecil dan evaluasi tahu uji lapangan. 



64 
 

2.4.9 Revisi 

Revisi produk dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. 

Selanjutnya data tersebut ditafsirkan sebagai usaha untuk mengenai kesulitan-

kesulitan dan kekurangan yang terdapat dalam bahan ajar.  

Revisi yang dihasilkan dapat dikelompokan dalam tiga bidang besar: 

 

1. Isi dari produk instruksional, baik yang terdapat dalam bahan instruksional 

maupun yang diuraikan oleh guru. 

2. Kegiatan instruksional yang merupakan prosedur penggunaan bahan 

instruksional dan penyajian.  

3. Kualitas fisik bahan ajar (Suparman, 2001: 229). 

Revisi terhadap produk instruksional dilakukan dalam tiga bidang tersebut di atas. 

Hasil revisi tersebut berbentuk produk instruksional baru. 

 

2.5 Pendekatan Pembelajaran Kontekstual 

Pembelajaran tidak hanya difokuskan pada pemberian pembekalan kemampuan 

pengetahuan yang bersifat teoritis saja, akan tetapi bagaimana agar pengalaman 

belajar yang dimiliki siswa itu terkait dengan permasalahan-permasalahan aktual 

yang terjadi di lingkungannya. (Rusman, 2010: 211). 

 

 Piaget berpendapat bahwa sejak kecil setiap anak sudah memiliki struktur 

kognitif yang kemudian dinamakan “skema”. Skema terbentuk karena 

pengalaman dan proses penyempurnaan skema itu dinamakan asimilasi dan 

semakin besar pertumbuhan anak maka skema akan semakin sempurna yang 

kemudian disebut dengan proses akomodasi.  



65 
 

 

Pendapat Piaget tentang bagaimana sebenarnya pengetahuan itu terbentuk dalam 

struktur kognitif anak, sangat berpengaruh terhadap beberapa model 

pembelajaran, diantaranya model pembelajaran kontekstual (contextual teaching 

and learning/ CTL). Menurut pembelajaran kontekstual, pengetahuan itu akan 

bermakna manakala ditemukan dan dibangun sendiri oleh siswa. 

 

Di Amerika berkembang Contextual Teaching and Learning/ CTL yang intinya 

membantu guru untuk mengaitkan mata pelajaran dengan kehidupan nyata siswa 

dan memotivasi siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan 

kehidupan mereka.  

 

2.5.1 Pengertian Pendekatan Pembelajaran Kontekstual 

CTL atau Contextual Teaching and Learning adalah sebuah sistem pengajaran 

yang cocok dengan otak yang menghasilkan makna dengan menghubungkan 

muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa (Sugiyanto, 

2008: 57). 

 

Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning/ CTL) merupakan 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran 

diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah 
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dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer 

pengetahuan dari guru ke siswa.  

 

Pembelajaran akan lebih bermakna, sekolah lebih dekat dengan lingkungan 

masyarakat (bukan dekat dari segi fisik), akan tetapi secara fungsional apa yang 

dipelajari di sekolah senantiasa bersentuhan dengan situasi dan permasalahan 

kehidupan yang terjadi di lingkungannya (keluarga dan masyarakat) (Rusman, 

2010: 213). 

 

Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang 

bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka 

pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan nyata mereka 

sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, sosialnya dan 

budayanya. Pendekatan pembelajaran kontekstual juga berarti konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia 

nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Untuk menciptakan kondisi tersebut diperlukan strategi belajar baru yang lebih 

memberdayakan siswa. Sebuah strategi belajar yang tidak mengharuskan siswa 

menghafal fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa 

mengkonstruksi pengetahuan di benak mereka sendiri. Melalui strategi CTL, 

siswa diharapkan belajar mengalami bukan menghafal (Sugiyanto, 2008: 166). 
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Jadi, Contextual Teaching and Learning/ CTL merupakan pembelajaran yang 

dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan (ramah, terbuka, negosiasi) yang 

terkait dengan dunia nyata siswa (Daily Live Modelling), sehingga akan terasa 

manfaat dari materi yang akan disajikan, motivasi belajar muncul, dunia pikiran 

siswa menjadi konkrit dan suasana menjadi kondusif, nyaman dan menyenangkan.  

Pembelajaran kontekstual,mengajar bukanlah transformasi pengetahuan dari guru 

kepada siswa dengan menghafal sejumlah konsep-konsep yang sepertinya terlepas 

dari kehidupan nyata,akan tetapi ditekankan pada upaya memfasilitasi siswa untuk 

mencari kemampuan hidup dari apa yang dipelajarinya (Rusman,2010: 215). 

 

2.5.2  Landasan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual 

 Konstruktivisme berakar pada filsafat pragmatisme yang digagas oleh John 

Dewey pada awal abad ke-20, yaitu sebuah filosofi belajar yang menekankan pada 

pengembangan minat dan pengalaman siswa (Sugiyanto, 2008: 76).Dipandang 

dari sudut psikologis, CTL berpijak pada aliran psikologis kognitif. Menurut 

aliran ini, proses belajar terjadi karena pemahaman individu akan lingkungan. 

Belajar bukanlah peristiwa mekanis seperti keterkaitan stimulus dan respon. 

Belajar melibatkan proses mental yang tidak tampak seperti emosi, minat, 

motivasi dan kemampuan atau pengalaman. 

 

Ada yang perlu dipahami tentang belajar dalam konteks CTL. Belajar bukanlah 

menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan sesuai dengan 

pengalaman yang mereka miliki. Belajar adalah proses pengalaman sendiri yang 
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berkembang dari yang sederhana menuju yang kompleks. Belajar pada hakikatnya 

adalah menangkap pengetahuan dari kenyataan.  

 

2.5.3 Fokus Pembelajaran Kontekstual 

Pembelajaran kontekstual menempatkan siswa di dalam konteks bermakna yang 

menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang sedang dipelajari 

dan sekaligus memperhatikan faktor kebutuhan individual siswa dan peranan 

guru. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan pengajaran kontekstual harus 

menekankan pada hal-hal berikut: 

1. Belajar berbasis masalah (problem based-learning). 

Yaitu suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata 

sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berfikir kritis dan 

keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan 

konsep yang esensi dari materi pelajaran. 

2. Pengajaran autentik (authentic instruction). 

Yaitu pendekatan pengajaran yang memperkenankan siswa untuk 

mempelajari konteks bermakna. 

3. Belajar berbasis inquiri (inquiry-based learning). 

Yang membutuhkan strategi pengajaran yang mengikuti metodologi sains dan 

menyediakan kesempatan untuk pembelajaran bermakna, antara lain: 

a. Proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. 

b. Siswa belajar menggunakan keterampilan berfikir kritis. 

4. Belajar berbasis proyek/ tugas (project-based learning). 
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Yang membutuhkan suatu pendekatan pengajaran komprehensif dimana 

lingkungan belajar siswa didesain agar siswa dapat melakukan penyelidikan 

terhadap masalah autentik termasuk pendalaman materi dari suatu topik mata 

pelajaran, dan melaksanakan tugas bermakna lainnya. 

5. Belajar berbasis kerja (work-based learning). 

Yang memerlukan suatu pendekatan pengajaran yang memungkinkan siswa 

menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi pelajaran 

berbasis sekolah dan bagaimana materi tersebut dipergunakan kembali di 

tempat kerja. 

6. Belajar berbasis jasa-layanan (service learning). 

Yang     memerlukan     penggunaan     metodologi     pengajaran      yang  

mengkombinasikan jasa layanan masyarakat dengan suatu struktur berbasis. 

7. Belajar kooperatif (cooperative learning). 

Yang memerlukan pendekatan pengajaran melalui penggunaan kelompok 

kecil siswa untuk bekerjasama dalam memaksimalkan kondisi belajar. 

 

2.6 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Tri Suhartati (2006) tentang 

modul pembelajaran mata diklat Matematika pada Program Produktif untuk siswa 

tingkat I bidang keahlian Teknik Bangunan SMKN 2 Bandar Lampung. Dari hasil 

analisis data hasil uji coba produk, secara umum komponen modul dinyatakan 

sangat baik, sangat sesuai, sangat tepat, sangat jelas, sangat menarik, dan modul 

pembelajaran dinyatakan layak untuk dipakai dalam pembelajaran, karena dapat 

meningkatkan aktifitas belajar dan prestasi belajar siswa. 



70 
 

Hasil penelitian Dilla Saputri (2009) Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Malang, tentang pengaruh Pembelajaran Sistem 

Modul Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII Pada Mata Pelajaran Ekonomi di 

SMK Negeri 1 Malang, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

hasil belajar aspek kognitif post-test antara yang menggunakan pembelajaran 

sistem modul dengan yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Maxima J. Acelajado De La Salle,  Universitas 

Filipina Tahun 2005 tentang Pendekatan Modular Pengajaran Aljabar di College: 

merupakan suatu alternatif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, ketekunan 

dan keyakinan mata pelajaran matematika, menghasilkan kesimpulan bahwa 

pendekatan pengajaran modular mata pelajaran matematika memiliki efek positif 

pada prestasi responden, ketekunan dan tingkat kepercayaan terutama pada 

responden dari kelompok berkemampuan rendah.   

 

2 .7 Kerangka Konseptual 

Saat membentuk siswa yang memiliki keterampilan kewirausahaan perlu diadakan 

bahan ajar yang akan mengantarkan siswa untuk dapat memiliki bekal 

keterampilan kewirausahaan. Bahan ajar berupa modul mutlak diperlukan untuk 

mendapatkan keahlian dalam berwirausaha. Sementara bahan ajar yang ada 

kurang mencerminkan keterampilan kewirausahaan siswa, rumit dan tidak praktis.  

Saat mengembangkan modul prakarya dan kewirausahaan, peneliti 

mengembangkan model Assure yang dimodifikasi dengan langkah penelitian 

pengembangan Borg dan Gall. Dalam mengembangkan modul peneliti 

menggunakan berbagai referensi buku cetak yang sudah ada dan dari internet. 
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Gambar 2.7 Bagan Kerangka Konseptual 
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